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INFO
Kenneth Taylor
BURGEMEESTER

Danny Praet
TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
VIERDE SCHEPEN

bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel, burgerlijke
stand, veiligheid, ruimtelijke ordening

bevoegdheden: financiën, openbare
gebouwen, feesten en plechtigheden,
mobiliteit en zwakke weggebruiker

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie, buurt- en
landbouwwegen

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
DERDE SCHEPEN

Anneleen Rimbaut
VIJFDE SCHEPEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

Christoph Van de Wiele
ZESDE SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER

HET GEMEENTEBESTUUR

SAMEN

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

OCMW

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

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

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

Woondienst

OCMW voorzitter

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19

Christoph Van de Wiele

Serskamp:
Leentje Janssens
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Het magazijn van de technische dienst
is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te
Schellebelle,
Tel. : 09 368 20 57
Fax : 052 43 04 25

Burgerlijke stand

Secretariaat

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

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

Technische dienst

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

Dienst bevolking
Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael: 052 43 24 07
Pascale De Swaef: 052 43 24 06
Raisy Vueghs: 052 43 24 05
Leentje Janssens: 052 43 24 04
Francine De Winter: 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

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

Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

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

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

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

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

Jeugd- en sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
jeugddienst@wichelen.be
sportdienst@wichelen.be

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

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor
houdt zitdag op vrijdag, telkens
van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 04

Tel: 0496 72 99 49
Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Secretaris
Melissa De Jaeger
Tel: 052 43 24 67
Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

Personeelsdienst
Diensthoofd:
Servaas Pauwels
Tel: 052 43 24 61
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 63
financieledienst@ocmw-wichelen.be

Kwaliteits- en klachtencoördinator
Lut Teugels
Tel: 052 43 24 55
Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg
Tel: 052 43 24 58
socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Diensthoofd: Vincent De Cock

OPENINGSUREN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

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

Tel: 052 43 24 56
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be

2

Beste inwoners,

Binnen enkele weken openen we de nieuwe vleugel
van het Woon- & Zorgcentrum Molenkouter in
Wichelen onder het goedkeurend oog van onze
minister van Welzijn. Met deze uitbreiding van 36
kamers wil de gemeente al grotendeels tegemoet
komen aan de uitdagingen op het vlak van de
vergrijzing in onze gemeente. Hierbij wil ik jullie
dan ook allemaal van harte welkom heten op
zondag 20 juni tijdens het openingsweekend van
deze nieuwe vleugel. Op die dag kan u doorlopend
een kijkje komen nemen. Je zal merken dat het de
moeite loont.
De zomervakantie komt dichterbij, ook al moeten
de studenten onder ons nog even op de tanden
bijten tijdens deze examenperiode. Ik wens ze
dan ook alle succes toe. De kinderen op onze
basisscholen gaan de laatste maand van het
schooljaar in om dan te kunnen genieten van een
welverdiende vakantie. Dat betekent ook dat we
vanaf de tweede week van juli opnieuw kunnen
rekenen op onze gemeentelijke speelpleinwerking
die opnieuw het beste van zichzelf zal geven om
’t Ankerpunt in Serskamp weer om te toveren tot
een paradijs voor kinderen.

Sport 		
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Ook voor de volwassen zullen er tijdens de zomer
opnieuw tal van activiteiten plaatsvinden. Denken
we maar aan de vele buurtfeesten, maar ook aan
de talrijke activiteiten georganiseerd door onze
actieve verenigingen. Dit jaar zetten we de 11 juliviering in met een een feestweekend, maar meer
kunt u daarover verderop lezen in deze Instroom.
Veel leesplezier en vooral een mooie zomer
toegewenst.
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Total Body Fun: de succesformule wordt verder gezet
Na het succes van de voorbije reeksen, organiseert de gemeentelijke
sportdienst opnieuw een lessenreeks Total Body Fun vanaf dinsdag
22 september 2015 met een flinke portie sport gemengd met een
stevige hoeveelheid fun en de nodige sportieve uitdagingen.
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. Deze lessenreeks is in de
eerste plaats gericht op vrouwen tussen de 30 en 60 jaar, maar alle
leeftijden zijn uiteraard meer dan welkom. Bij de opstart van elke
reeks starten we stap voor stap, op het tempo van de groep.
Deze lessen zullen plaats vinden van 19u30 tot 20u30 en van 20u40 tot 21u40 in de polyvalente zaal Schoolstraat 2
in Serskamp. Om deel te nemen aan de lessenreeks betaal je €30.
Ben je benieuwd of dit iets voor jou is, twijfel dan niet en kom zeker eens af! Voor de vaste klanten: breng gerust
iemand mee. Voor meer info of om je in te schrijven kan je terecht op onze gemeentelijke website www.wichelen.be
en dit vanaf 1 september.

2015, het jaar van Sylvain Grysolle
Na de officiële voorstelling van het Grysollebier, de banners, de Mountainbiketocht en de loopwedstrijd te Serskamp
kijken we al vol verwachting uit naar de volgende evenementen in het Grysollejaar. Op zaterdag 29 augustus vindt de
Grysolle kroegentocht plaats vanaf 17u. Verdere informatie en pittige details zullen begin augustus gecommuniceerd
worden via de gemeentelijke website en affiches. Het hoogtepunt van dit uniek jaar zal plaats vinden tijdens het
1ste weekend van september te Wichelen. Op vrijdag 4 september, om 19u zal de buste van Syvain Grysolle
plechtig worden onthuld en de tentoonstelling officieel worden geopend in de Wereldwinkel. Deze tentoonstelling
zal tot maandag 7 september te bezichtigen zijn. Zaterdag 5 september organiseren de Grysollevrienden hun
wielerwedstrijd voor nieuwelingen en op zondag 6 september, vanaf 11u15, is er het kermisconcert van Da Capo
in het Gildenhuis. Tenslotte volgen er in het najaar nog 2 fantastische evenementen rond Sylvain Grysolle, maar
hierover volgt meer informatie in het volgend infoblad.

Gezinsbond Schellebelle
Na een stilte van 5 jaar willen wij de gezinsbond van Schellebelle opnieuw leven inblazen!
Er zijn al enkele heel enthousiaste vrijwilligers die zich geroepen voelen om deze taak op te nemen, nl. Sven
Mertens (mertens-deschepper@outlook.com), Gerda Grepdon (gerda.grepdon@skynet.be), Nancy Van den Abeele
(nancy.vandenabeele@hotmail.com), Ann Van Bever (ann.van.bever@hotmail.com) en Anja Van de Poel,
(anjavandepoel@telenet.be).
Graag zouden we er nog enkele enthousiastelingen bij willen! Zie jij het zitten om deze enthousiaste ploeg te
versterken, om mee te denken over de activiteiten die we in Schellebelle kunnen organiseren, of wil je meehelpen
als vrijwilliger, dan ben jij zeker de persoon die we zoeken! Heb je nog vragen of wil je je alvast kandidaat stellen als
vrijwilliger, neem dan gerust contact op met één van de nieuwe vrijwilligers, contactadressen bovenaan.
Voor de algemene werking van de gezinsbond kan je altijd eens kijken op www.gezinsbond.be en op de gewestelijke
website www.dengezinsbond.be.
Op zondag 20 september 2015 heeft de eerste activiteit voor de leden plaats in 't Veer. Ieder lid is welkom vanaf
10u30 voor een hapje en een drankje, met kinder-animatie! en kennismaking met de nieuwe ploeg.
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Jeugd
Kleuteropvang Kastaar
Onze gemeentelijke kleuteropvang tijdens de zomer krijgt een nieuwe naam en nieuw logo.
Voortaan zal het voormalige ‘’t Pjotterken’ onder de naam ‘Kastaar’ door het leven gaan.
Het nieuwe logo is deze vrolijke puppy.
Na de nieuwe locatie van vorig jaar, de hernieuwde samenwerking met het speelplein
en het jaarlijks vrijmaken van middelen voor personeel en materiaal, hopen we een
continue groei te houden in de werking van onze gemeentelijke kleuteropvang.
Door gebruik te maken van een puppy als nieuw logo, maken we ook de link
naar het speelplein dat ook een hondje heeft als logo. Op die manier willen
we de doorgroei van Kastaar naar speelplein Kwispeltje visualiseren.
De opvang wordt dit jaar opnieuw voorzien in Gibo De Rozelaar,
Schoolstraat 4 in Serskamp voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar.
Wanneer? Van maandag 06 juli tem vrijdag 21/08/2015, van 7 uur tot 18 uur.
Kostprijs? € 4 voor een halve dag – € 8 voor een volledige dag
Er wordt aan iedereen een 4-uurtje aangeboden, een lunchpakket dient zelf
meegebracht te worden. Inschrijven kan via http://wichelen.ticketgang.eu

MEGA fuif
MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord. Het project is bedoeld voor
jongeren van het 6de leerjaar. Het brengt hen sociale vaardigheden bij om te
weerstaan aan groepsdruk, stress én drugs. Het MEGA project geeft jongeren
informatie over drugs en veiligheid, en er wordt gewerkt aan hun assertiviteit
en hun zelfbeeld. Op die manier zijn ze beter voorbereid op de uitdagingen
die hen te wachten staan bij de overgang naar het middelbaar onderwijs.
Het project wordt afgesloten met een MEGA-fuif op donderdag 25 juni
tussen 13.30 en 15.30 uur in JOC Antigoon, Margote 16b te Wichelen. Er
wordt één drankje gratis aangeboden. De rest van de namiddag is alles
verkrijgbaar aan de prijs van € 1.

Zomersportkampen
De eerste week van de zomervakantie
(van 6 tot 10 juli) kan iedereen opnieuw
deelnemen aan een spetterend sportkamp.
Voor de kindjes van de kleuterklas staat het
eerste sportkamp van de zomer in het teken van dans en muziek. Tijdens deze “Caramba-week” kunnen de kleuters
zich volledig uitleven op de vrolijkste muziek. Uiteraard wordt de week afgesloten met een groot dansfeest.
De kinderen van de lagere school gaan een week van heldendaden tegemoet. Tijdens een week, die volledig in het
teken staat van “Giga-helden” kunnen ze zich volledig uitleven als hun lievelingsheld. Doe alvast jullie cape maar
aan om deel te nemen aan de Devilsrun (18m lange hindernissenbaan) en om vaardigheden te oefenen om de
slechteriken te kunnen vangen.
Ook voor de laatste week van de zomervakantie (van 24 tot 28 augustus) kan nog ingeschreven worden voor
het sportkamp. De kinderen van de lagere school gaan tijdens de laatste week van de grote vakantie het volledige
alfabet van sporten overlopen. Van “Amaai zo snel lopen” tot “Zo hoog springen”, maar ook van atletiek tot zigzag.
De kleuters gaan de laatste week een kleurige week tegemoet. Met spelletjes zoals Twister en het ‘kies je kleurenspel’
leven ze een hele week op een regenboog. Trek je kleurrijkste training maar al aan om er in te vliegen!
Inschrijven kan via http://wichelen.ticketgang.eu
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Nieuw raadslid
De gemeenteraad heeft in zitting van 29 april 2015 een nieuw raadslid verwelkomd: Veerle Bauters is haar partijgenoot
Frederick Venneman opgevolgd. Helemaal onbekend met het politieke reilen en zeilen op onze gemeente is ze niet:
ze was al eerder OCMW-raadslid en zal dus ongetwijfeld snel haar weg vinden in de meer in de openbaarheid staande
gemeenteraad.

Bogaert wordt fietspadenproject
Omdat de Vlaamse Overheid geen prioriteit geeft aan een rioleringsproject op de Bogaert in Wichelen, gaat de gemeente
er in afwachting daarvan een fietspadenproject van maken. Daartoe werd de plaatselijke ontwerper Rik De Paepe
aangesteld. Bedoeling is om de zwakke weggebruiker meer veiligheid te bieden op die weg tussen het kruispunt met de
Heide-Elsbrug en de rotonde op de Boterhoek. De ontwerper zal eerst de plannen uittekenen, aansluitend bespreken
met de provinciale overheid en daarna wordt dan een aannemer gezocht om de plannen uit te voeren.

Fietsoplaadpunten aan pleintje Aard
Van de heraanleg van het pleintje aan de Aard wordt gebruik gemaakt om twee fietsoplaadpunten met fietsenrek te
plaatsen. De totale kostprijs bedraagt ruim € 5 900, de aansluiting van de installatie op het net kost € 1 642.

Overdekte fietsenstalling bushalte Bohemenhoek
Op vraag van de ouderenadviesraad wordt aan de bushalte op Bohemenhoek een overdekte fietsenstalling geplaatst.
Nu worden de fietsen nog achteloos tegen de afsluiting van de hoogspanningssite gegooid, maar binnenkort kunnen
acht fietsen netjes op een rij worden geplaatst, terwijl ze toch de zichtbaarheid van het afslaand verkeer naar en van de
Boterhoek niet hinderen. Het gemeentelijk aandeel in de plaatsing bedraagt € 1 815.

Motie dienstverlening NMBS
Nog meer aandacht voor de mobiliteit: de gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd waarin de NMBS wordt
opgeroepen tot een snelle herziening van haar vervoersplan. Concreet wordt gevraagd om de meest vroege en late
treinen van en naar Gent en Brussel opnieuw in te zetten, zodat mensen met een specifiek werkschema (ploegenarbeid)
en/of avondactiviteiten weer gebruik kunnen maken van het openbaar treinvervoer.
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Geboorten
Camille Deschryver (03/02/2015)

Alice Van De Vyver (03/03/2015)

Julia Bassak (03/04/2015)

Isra Lekoolu (04/02/2015)

Manon Christiaens (04/03/2015)

Theodoor Verlinden (04/04/2015)

Senne Van Hamme (15/02/2015)

Elise Schrooten (17/03/2015)

Diederik Verlinden (04/04/2015)

Gust Rottiers (16/02/2015)

Lisa Van de Meersch (21/03/2015)

Matto Hoogewijs (09/04/2015)

Gilles Samson (17/02/2015)

Jule Decalf (21/03/2015)

Jules Lammens (22/04/2015)

Arco Sterck (26/02/2015)

Noor Heyndrickx (23/03/2015)

Vic Leys (24/04/2015)

Luna-Asya Alici (01/03/2015)

Kobe Van de Velde (26/03/2015)

Fynn Clarisse (24/04/2015)

Finn Van Yperzele (02/03/2015)

Finn Deschildre (29/03/2015)

Robel De Cooman (03/03/2015)

Liz Rasschaert (03/04/2015)

Huwelijken
Luc Claus en Cindy De Clercq (17/04/2015)
Geert Van Caelenbergh en Raja Sagaama (02/05/2015)
Luc Galle en Marina De Bock (02/05/2015)
Björn Claes en Ruth Teirlynck (15/05/2015)
Dardan Duriqi en Dorina Junuzi (23/05/2015)
Dries Van Hamme en Ivy Broeckaert (29/05/2015)
James De Windt en Nancy Van den Abeele (30/05/2015)
Lieven Van Damme en Margot De Troeyer (30/05/2015)

Overledenen
Daniël Van den Abeele (07/01/1930-01/03/2015)

Charles Van de Keer (06/06/1937-13/04/2015)

Kris Van Marcke (13/10/1980-04/03/2015)

Rudy Van Sinay (10/10/1949-14/04/2015)

Paul Huylebroeck (12/01/1930-07/03/2015)

Roger De Roo (02/08/1943-15/04/2015)

Paul De Leenheer (25/09/1936-08/03/2015)

Paula Cornelis (24/02/1926-20/04/2015)

Germaine Praet (20/04/1924-08/03/2015)

Jacques Berckmoes (08/10/1945-21/04/2015)

Lena Van Lippevelde (18/07/1930-15/03/2015)

Chantal Jonckheere (18/05/1949-21/04/2015)

Adriana Buyze (25/12/1926-16/03/2015)

Yannick Tessely (07/03/1970-24/04/2015)

Alphonsina De Bruycker (10/06/1937-19/03/2015)

Jozef Van de Velde (08/05/1931-25/04/2015)

Jeannette Vermeirsch (11/02/1929-19/03/2015)

Rachel Malfroy (29/01/1924-28/04/2015)

Werner Verhamme (30/05/1935-19/03/2015)

André Van Hauwermeiren (11/09/1942-30/04/2015)

Julienne Peirlinck (19/03/1931-27/03/2015)

Denise Henderickx (16/04/1941-01/05/2015)

Roger Bogaert (18/07/1939-28/03/2015)

Willy Piscador (08/10/1941-01/05/2015)

Elsa Welleman (15/04/1922-30/03/2015)

Jeannine Buyse (08/05/1935-02/05/2015)

Nelly De Deyn (26/12/1926-31/03/2015)

Martina De Roover (24/11/1957-03/05/2015)

Christiana Blockeel (27/04/1927-31/03/2015)

Marie Louise Van den Abeele (30/06/1922-05/05/2015)

Julien Van Hende (25/11/1946-31/03/2015)

Rogette Leys (12/03/1928-10/05/2015)

Julien Vande Wiele (29/03/1942-08/04/2015)

Marc Waelput (27/04/1942-18/05/2015)

Ivette De Pauw (28/09/1942-09/04/2015)

Christiane Heyse (07/04/1929-19/05/2015)

Lydwina De Gussem (28/03/1944-09/04/2015)

Marcel Van Hauwermeiren (01/09/1934-20/05/2015)

Rudi Heyse (20/01/1953-09/04/2015)

Gilbert Van Imschoot (10/03/1929-23/05/2015)

Lucie De Bruycker (24/11/1936-13/04/2015)

Leo Smekens (19/01/1929-23/05/2015)
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INBEELD

JEUGDCULTUURKAMP

KEVERTREFFEN SCHELLEBELLE

GIBO DE ROZELAAR WINT TEKENWEDSTRIJD

SCHELDEHAPPENING

DE 10 VAN WICHELEN
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Foto: Johan Van Bever

GEMEENTE BESCHERMT
KAMSALAMANDER

Een dag op pad met…

.... het Rode Kruis van Wichelen

Voor je onze mensen aan het werk ziet, zijn er al vele
mails verstuurd. Van de organisator wordt verwacht dat
hij minstens 4 weken op voorhand een “aanvraag tot
samenwerking” verstuurt. Dan heeft de verantwoordelijke
hulpdienst de tijd om een offerte op te stellen. De
organisator keurt die offerte goed of af. Bij goedkeuring
wordt er direct een samenwerkingsvoorstel opgemaakt
dat dan door de organisator getekend teruggestuurd
wordt. Pas dan kunnen we onze vrijwilligers aanspreken
om deze dienst te bemannen.
Op zaterdag 9 mei waren we present op de
wielerwedstrijd “elite zonder contract” in Schellebelle
met start om 15 uur. Om 14 uur verzamelden we in ons
lokaal, vlug nog het ijs in de ijsbak steken en allen met
ziekenwagen en aanhangwagen naar de plaats van het
gebeuren.Gelukkig had de hulpdienstverantwoordelijke
in de voormiddag al de aanhangwagen nagekeken of
alle materiaal aanwezig en up-to-date is.
Om 14u15 kwamen we aan op onze post die voor deze dag
in de garage van de politie in Schellebelle werd uitgezet.
2 personen volgden de wedstrijd met de ziekenwagen en
3 personen bemanden de hulppost.
Na 17 ronden was de wedstrijd voorbij, gelukkig zonder
valpartijen en/of gewonden, het is al dikwijls anders
geweest.
Na de wedstrijd werd onze hulppost opgeruimd en we
dronken nadien samen in de plaatselijke herberg op de
goede afloop.
Om 19 uur waren we terug aan ons lokaal, ziekenwagen
en aanhangwagen op hun plaats, ijs terug in diepvriezer
en dan eindelijk naar huis. Het was een rustige dienst.
Voor een wedstrijd van 3 uur zijn we toch 7 uur aan
de slag geweest, er komt meer bij kijken dan je zou
denken!
Het Rode kruis van Wichelen zou u hierbij van harte
willen bedanken voor uw geduld en vrijgevigheid.

De stickerverkoop was een groot succes. Met de
opbrengst ervan investeren wij in nieuw en modern
opleidingsmateriaal om u nog beter te leren mensen te
helpen in nood.
Onze hulpdienst staat altijd paraat met bekwame
en goed opgeleide vrijwilligers, dit vereist echter
ook inspanningen en opleidingen waar je zéér veel
vaardigheden leert die altijd van pas komen, ook in het
dagelijkse leven.
Onze groep vrijwilligers is echter nog te klein. Voel je
je geroepen om onze groep te versterken, weet dat je
ten zeerste welkom bent. (Inlichtingen bij Regina Malin:
hulpdienst@wichelen.rodekruis.be)
Iedereen bij het Rode kruis begint met de bekende
EHBO cursus en indien je wenst kan je je dan verder
bekwamen bij het Rode Kruis, maar dat is geen
verplichting.
De cursus start dit jaar op woensdag 2 september 2015,
bevat 8 lessen van 3 uur en dit iedere woensdagavond
om 19 uur, daarna volgt een examen (praktisch gericht).
(Inlichtingen bij Ginette De Troyer:vorming@wichelen.
rodekruis.be)
Wij zijn niet alleen op zoek naar vrijwilligers maar ook
naar nieuwe donoren!
Het kan je ook overkomen: een ongeluk, een ziekte,
een operatie waar je bloed of plasma bij nodig hebt.
Dat bloed moet ergens vandaan komen, daarom
deze oproep. Iedereen die het geluk heeft gezond te
zijn kan bloed geven, het is een kleine inspanning en
je helpt er een medemens in nood mee. De volgende
bloedafname is op maandag 15 juni in onze lokalen
op de Margote. (inlichtingen bij Nelly Smekens: bloed@
wichelen.rodekruis.be)
Algemene leiding: Robert De Mol
voorzitter@wichelen.rodekruis.be
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Betaalbare vakantie voor u, uw kinderen of samen met het gezin
De vakantie is in aantocht! Heel wat mensen, kinderen
of gezinnen trekken erop uit, samen of op kamp met
de jeugdbeweging, OKRA, vrouwenvereniging of een
andere organisatie. Vakantie is genieten, ontspannen
maar vaak ook duur.
Heel wat organisaties bieden betaalbare kampen aan
voor kinderen wiens ouders het financieel moeilijk
hebben. Organisaties zoals vzw knoest (www.knoest.be),
vzw horizont (www.horizontvzw.be), bouworde (www.
bouworde.be), vakantiekampen van het rode kruis
(http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/
vakantiekampen/), en nog vele meer. Voor meer
informatie kan je terecht op de sociale dienst of de
jeugddienst van de gemeente.
Vzw Werkgroep Onthaal steunt nu ook een project
dat een vakantieaanbod heeft voor kinderen van
mensen met een laag inkomen. Het gaat om een
zomerkamp voor meisjes en jongens van 6 tot 13 jaar
in de jeugdherberg op het domein “De Gavers” te
Geraardsbergen van maandag 13 tot vrijdag 17 juli
2015. Wie meer inlichtingen wenst, kan terecht op het
secretariaat van de vzw Werkgroep Onthaal Wichelen
via helenegoeman@hotmail.com.

De sociale dienst van het OCMW heeft ook een
samenwerking met steunpunt vakantieparticipatie
die betaalbare daguitstappen (pretpark, musea,..),
gezinsvakanties of kampen aanbiedt en dit voor
iedereen. Wij helpen u graag verder met de inschrijving
hiervoor. Wil je weten wat ze allemaal aanbieden, surf
naar www.vakantieparticipatie.be of kom langs op de
sociale dienst.
Wil je je sloebers meesturen op kamp met de
jeugdbeweging of een ander kamp maar is dit financieel
een grote hap uit het budget? Wil je graag mee met de
groepsreis van OKRA of jouw vereniging maar lukt het
financieel niet? De sociale dienst beschikt over subsidies
die je kunnen helpen met het betalen van een kamp of
een andere uitstap.
Tijdens de zomer organiseert de gemeente ook eigen
sportkampen, speelpleinwerking en opvang voor de
allerkleinsten. Hiervoor gebruikt de gemeente ook een
sociaal tarief. Het sociaal tarief hiervoor kan je verkrijgen
op vertoon van je vrijetijdspas. Wil je weten of je recht
hebt op een vrijetijdspas of op het sociaal tarief, kom
dan langs op de sociale dienst.

Nieuwe namen afdelingen woonzorghuis Molenkouter
Tijdens de bouw van de uitbreiding, werden ook de huidige afdelingen van het woonzorghuis in een nieuw kleedje
gestoken. Nu de schilderwerken afgerond zijn, is het tijd om de nieuwe namen van de afdelingen bekend te maken.
Er werd een oproep tot suggesties gelanceerd onder het personeel, de bewoners en familieleden en uit de vele
inzendingen werden onderstaande namen gekozen die:
- passen in het concept van een klein ‘dorp’
- passen bij de verschillende thema’s, kleuren en sferen van de respectievelijke afdelingen
- één geheel vormen

Beukenlaan

Voor het gelijkvloers met thema kwekerij is gekozen voor de Beukenlaan. Dit omwille van
het groene karakter van de afdeling en de subtiele link met de deelgemeente Serskamp waar
vele kwekerijen gevestigd zijn.

Scheldehoek

Voor de eerste verdieping met thema water is gekozen voor de Scheldehoek. Uiteraard
is hier de verwijzing naar de Schelde aanwezig maar tevens de link met deelgemeente
Wichelen.

Potjesweg

Voor de tweede verdieping met thema kermis is uiteindelijk de Potjesweg uit de bus
gekomen. Niettegenstaande dit geen bestaande straat is, is de link met de befaamde
Potjesmarkt zeer duidelijk waardoor ook deelgemeente Schellebelle aan bod komt.

Suikerstraat

Voor de nieuwe afdeling is gekozen voor de Suikerstraat, met een subtiele link naar thema
confituur en wijk Bruinbeke.

De cafetaria zal in de toekomst de naam Café De Linde meekrijgen. Op de binnenplaats tussen het huidige
gebouw en de uitbreiding komt namelijk een mooie Lindeboom te staan.
Wie meer info wenst over het woonzorghuis of een vrijblijvende afspraak wil maken om toekomstige mogelijkheden
tot verblijf te bespreken, kan hiervoor terecht bij de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum op het
nummer 052 43 22 92 of molenkouter@ocmw-wichelen.be.
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Opening “Suikerstraat” in woonzorghuis Molenkouter
Eindelijk is het zover … de uitbreiding met 36 nieuwe
kamers in het woonzorghuis is klaar…
Graag nodigen we iedereen uit om een kijkje te
komen nemen op onze opendeurdag op zaterdag
20 juni 2015 tussen 14 en 17u. Er zullen rondleidingen
voorzien worden waarbij het verhaal achter deze
realisatie en de specifieke werking wordt toegelicht.
Iedereen van harte welkom!
Adres: Dreefstraat 11a te Wichelen.

Inhuldiging minibus OCMW Wichelen
Op dinsdag 26 mei 2015 werd de minibus van het OCMW Wichelen
plechtig ingehuldigd. Dankzij Special Ad en alle adverterende lokale
handelaars en bedrijven, kunnen we een creatief en betaalbaar alternatief realiseren voor het opvullen van de ontbrekende schakels
in het openbaar en aangepast vervoer.
Tijdens de plechtigheid werden tevens de cheques overhandigd ter
waarde van 2500 euro aan 2 lokale initiatieven die zich inzetten
rond kinderarmoedebestrijdiging m.n. het lokaal overlegplatform kinderarmoede (in samenwerking met de scholen) en de vzw Knoest die vakantiekampen organiseert voor kansarme kinderen.
De minibus is uitgerust met een lift en zal in de toekomst worden ingezet voor gebruikers van het dorpsrestaurant,
de inwoners van de ouderenzorgvoorzieningen (woonzorghuis en assistentiewoningen), voor rolstoelgebruikers
naar diverse bestemmingen en sociale doelgroepen zoals vervoer naar Slaatje Praatje.
Het bestuur van het OCMW Wichelen wenst langs deze weg nogmaals alle adverterende handelaars en bedrijven
te bedanken die deze samenwerking mogelijk hebben gemaakt!
Voor vragen of inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de dienst ouderen- en thuiszorg.

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@ocmw-wichelen.be
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
Nadine Vanspeybrouck – 052 43 24 54
nadine.vanspeybrouck@ocmw-wichelen.be

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

administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

maatschappelijk werkers
Irena Claeyssens – 052 43 24 56
Irena.claeyssens@ocmw-wichelen.be
Deborah De Winter – 052 43 24 69
deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be

projectmedewerker kinderarmoede
Margot Mys – 052 43 24 65
margot.mys@ocmw-wichelen.be

THUISZORG

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

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

11

Woondienst
Energielening
Wil je op een verantwoorde manier omgaan met energie en wil je de energiekosten beperken ?
Beschik je niet over het nodige geld om energiebesparende investeringen uit te voeren ?
De energielening kan een oplossing zijn voor investering.
De inwoners van de gemeente Wichelen kunnen een energielening aanvragen vanaf de zomer (exacte timing zal
op de website van Wichelen meegedeeld worden) bij de woondienst in het Sociaal Huis voor volgende werken aan
de woning:
• Investering in dak- muur en vloerisolatie
		
• Plaatsen van hoogrendementsbeglazing
		
• Plaatsen thermostatische kranen en kamerthermostaat met tijdsindeling
		
• Vervanging en onderhoud van bestaande verwarmingsketels
		
• Energie audit van de woning
		
• Installatie van zonneboiler
		
• Installatie van warmtepomp

Energie-fit avond
Woonplus organiseert samen met Eandis een energie-fit avond met als thema warmtepompen. Eandis en
architectenvereniging NAV ontwikkelden een avond-cursus waarmee je die kennis meekrijgt die je nodig hebt over
de mogelijkheden en voorwaarden van warmtepompen. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten worden
meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft je onafhankelijk advies over de voor- en nadelen
van toestellen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden.
Laat je goed inspireren tijdens deze avond, zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je
betere keuzes!
Deze infoavond zal doorgaan op dinsdag 16 juni 2015 in de raadszaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen
van 19.30 tot 21 uur. De toegang is gratis.
Inschrijven kan via woonloket Wichelen 052 43 24 19 of via www.eandis.be/energiefit

Mobiliteit
Aanpassingen in het busvervoer van De Lijn
lijn 98: Aalst-Lede-Uitbergen
lijn 27: Gent-Heusden-Wetteren-Dendermonde
lijn 28: Gent-Melle-Wetteren- Dendermonde
lijn 58: Aalst-Lede-Serskamp-Wetteren
Vanaf 1 mei 2015 zal tijdens de examenperiode de rit van 12u09 Aalst station - 12u47 Wetteren station geschrapt
worden. Er is een alternatieve rit om 12u28
Verder zal dit schooljaar de laatste 4 dagen van juni reeds volgens vakantieregeling worden gereden
BELBUS 130: Laarne - Wetteren - Wichelen
Gebruikers van de belbus 130 Wetteren – Wichelen – Laarne kunnen vanaf 6 januari 2014 gebruik maken van een
nieuwe halte: Kalken Uitbergsestraat (foldernummer 173). Deze halte bevindt zich in de Uitbergsestraat ter hoogte van
de huisnummers 49 en 51.
Reizigers in het belbusgebied 130 Wetteren – Wichelen – Laarne kunnen vanaf 14 december 2014 gebruik maken van
een nieuwe halte: halte Prullenbos. De halte bevindt zich aan de hoofdingang van het domein ‘Prullenbos’ (Groenstraat 8)
in Wetteren.
Vanaf 1 mei 2015 zal deze belbus niet meer rijden op zondag voor 10u 's morgens en na 19u 's avonds.
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Brandweer
Barbecue gepland?
Als rasechte bourgondiërs zetten we maar al te graag
onze barbecue in de achtertuin of zelfs op straat om
samen met de buurt van het zonnetje te genieten. Maar
dat kan ook anders uitdraaien.
Barbecues zijn per definitie bronnen van hoge
temperaturen en vuur, en dan durft het al eens mislopen.
Zeker in combinatie met (vloeibare) aansteekmiddelen
is er een verhoogd risico op brandende barbecues
en steekvlammen, zoals de nieuwsberichten elk jaar
opnieuw weer jammerlijk bevestigen.
Een correcte brandpreventie, ook voor buitenshuis, is
dan essentieel.
Handige tips om veilig te barbecueën:
• Plaats de barbecue op een stabiele, vlakke ondergrond
• Gebruik steeds een propere barbecue: verwijder
eventuele spinnenwebben, stof en dergelijke
restanten.
• Respecteer een afstand van min.3 meter ten opzichte
van de woning, het tuinhuis, de eettafel,…
• Verwijder brandbare elementen rondom de barbecue
zoals papier, droge bladeren, plastic voorwerpen,
speelgoed,…
• Kies een windvrije plaats uit voor je barbecue.
• Gebruik nooit brandalcohol, het kan steekvlammen
veroorzaken.
• Plaats de barbecue nooit binnen of onder een afdak.
• Vermijd rond de barbecue verlengkabels of obstakels
waar mensen over kunnen vallen.
• Zet nooit een elektrische barbecue buiten tijdens
regenweer of dicht bij een zwembad.
Kledij
• Pas op met licht ontvlambare kleding(bv. nylon) in de
buurt van een barbecue.
• Bedek tijdens het barbecueën steeds het bovenlijf,
draag een schort en brandwerende handschoenen.
• Als de kleding toch vuur vat, blus dan onmiddellijk
met water.
Controle
• Laat de barbecue nooit alleen.
• Zorg ervoor dat steeds iemand bij de barbecue blijft.

• Als je binnenshuis iets wenst te halen en de barbecue
is al aangemaakt, vraag dan iemand anders om op de
barbecue te letten.
Blusmateriaal
• Hou blusmateriaal bij de hand (blusapparaat, water,
natte doeken, zand,…)
• Laat blusapparaten nooit te dicht in de buurt van de
barbecue staan.
• Blus elektrische barbecues met een poederblusser of
CO2-blusser, maar zeker niet met water.
• Barbecues op houtskool kunnen wel met water of
zand geblust worden.
Kinderen en de barbecue
• Plaats een barbecue nooit in de buurt van speeltuigen
of plekken waar kinderen regelmatig spelen.
• Hou rekening met de nieuwsgierigheid van kinderen.
Leg ze uit wat je doet en wat de gevaren zijn.
• Verbied spelen in de buurt van de barbecue.
• Voetballen, frisbees, fietsen en ander rollend
speelgoed blijven beter uit de buurt van de barbecue.
Misschien is het zelf beter om ze voor even veilig op
te bergen, zodat je kind niet in de verleiding komt.
• Laat de barbecue zo snel mogelijk afkoelen na
gebruik. Bij gasbarbecues en elektrische exemplaren
is dat eenvoudig, een barbecue met houtskool kan je
doven met water of zand.
De brandweerpost van Wichelen beschikt over
brandpreventieadviseurs en staat graag te uwer
beschikking. Voor interesse of meer info meld je aan
op 053 60 76 16 of het nummer Brandweer Wichelen
052 42 22 23, e-mail : bpa@zonezuidoost.be

Brandweer/ziekenwagen
Wij werven aan!
Wij zijn steeds op zoek naar VRIJWILLIGE
BRANDWEERMANNEN/VROUWEN.
Interesse? Wil je meer informatie? Neem dan contact
met de brandweer op het nummer 052 42 22 23 of
spring gewoon eens binnen in de brandweerkazerne,
Margote 116 te Wichelen. Dat kan na telefonische afspraak op voorgaand telefoonnummer.
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Milieu
Bloeiende bermen
Het is de laatste jaren heel actueel: bijenpopulaties gaan sterk achteruit.
Zij zijn nochtans een erg nuttige en een onmisbare schakel in de natuur.
Denk maar aan de bestuiving van planten en bomen. De oorzaken zijn ook
bekend, zo zijn herbiciden én het verdwijnen van bloemen met nectar in
tuinen, bermen, weilanden en op akkers de grootste boosdoeners. De
gemeente Wichelen spant zich dan ook in om de bijensterfte tegen te gaan:
er worden géén bestrijdingsmiddelen gebruikt op openbaar domein, er
werd een groot bijenhotel geplaatst aan het kerkhof van Wichelen en aan
het Hazeveldbos in de Schoolstraat én zoals u wellicht al heeft opgemerkt
werden er grote stroken wegberm vrijgemaakt om in te zaaien met
twee verschillende tot in het najaar bloeiende bloemenmengsels. Deze
ingezaaide stroken bevinden zich in de Sterkbosstraat, Bremenhulstraat,
Eetgoedstraat, Galgenberg, Wanzelesteenweg en Bruinbekestraat. Voor
het resultaat is het nog even wachten tot begin van de zomer.

Compostdemonamiddag
Op zaterdag 6 juni 2015 van 14u tot 16u stelt
Gustaaf De Proft zijn tuin te Billegem 20 A,
Serskamp open voor het publiek. Wie interesse
heeft in (ecologisch) kringlooptuinieren en/of
deskundige uitleg wenst over composteren van een
compostmeester van VELT-Wichelen is van harte
welkom. Het thema dit jaar is “red de restjes” – met tips
om restjes te gebruiken in de keuken of in de tuin. Deze activiteit is gratis.

Kerkhof Serskamp wordt groener
Sinds enkele jaren zijn lokale besturen verplicht om het gemeentelijk domein, behoudens enkele uitzonderingen,
zonder bestrijdingsmiddelen (herbiciden, pesticiden, …) te beheren. Zo kocht de gemeente Wichelen recent een
veegborstelmachine om kruidopslag in de straat te beheersen, en worden stelselmatig parkjes en plantsoenen
pesticidenvrij omgevormd door bijvoorbeeld het planten van bodembedekkers, het aanbrengen van schors enz..
Het onderhoud van ‘klassieke’ kerkhoven is echter een struikelblok, gezien zonder bestrijdingsmiddelen het
onkruidvrij houden een heel arbeidsintensieve taak is. Daarom werd dit voorjaar gestart met het deels omvormen
van het kerkhof van Serskamp door het verwijderen van de dolomietsteentjes en het inzaaien van gras. Zo zal het
kerkhof er veel groener en frisser uitzien én kan de gemeente het terrein beter beheren.
Oude situatie
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Na inzaai

Geleend & gelezen
Word lid van Mijn Bibliotheek en
leen gratis 7 digitale fundels per jaar
Heb je (klein)-kinderen tussen 3 en 7 jaar? Lees dan zeker verder
en maak gebruik van dit unieke aanbod. Fundels beleef je op je
computer, tablet of smartphone. Fundels brengt prentenboeken
tot leven en bestaat uit zes verschillende activiteiten die steeds
verwijzen naar het verhaal en de figuren in het boek. Je kan elke
fundel één keer lenen en er 4 weken van genieten. Elk jaar kan je
7 fundels lenen.
NIEUW
Maak je keuze uit een breed
aanbod van digitale prentenboeken.

KIJKHOEK
Ontdek de geanimeerde versie van
het verhaal.
LEESHOEK
In de leeshoek wordt het verhaal
voorgelezen.
TEKENHOEK & KNUTSELHOEK
Maak tekeningen met de figuren of
achtergronden uit het boek & print
kleurplaten of maak je keuze uit
knutselideeën.
SPELLETJESHOEK
Kies uit verschillende spelletjes, van
gemakkelijk naar moeilijk.
THEATERHOEK
Maak je eigen verhaal met je
favoriete figuren uit het boek en
herbekijk je opname.
Kom in de bib proeven van de gratis fundels. Meer info in
de bibliotheken van Schellebelle, Wichelen en Serskamp.

Vind de schat van Vlieg
in bibliotheek Schellebelle
Wow! Er ligt een schatkist van Vlieg verstopt in bibliotheek Schellebelle!
Vind je ze, dan gaat er een wereld van geluid voor je open. En je maakt
kans op klinkende prijzen!
Doe tijdens de openingsuren in juli en augustus mee aan de zomerse
zoektocht in bibliotheek Schellebelle en ontdek het leven zoals het klinkt!
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Meer info: UiTmetVlieg.be/schattenjacht
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Gemeentelijke Speelplein Kwispeltje
‘T ANKERPUNT IN SERSKAMP: ANKER 29, SERSKAMP
VOOR KINDEREN TUSSEN 4 EN 14 JAAR
(geboren in 2001 tot en met 2011)

Het speelplein start op maandag 6 juli
en eindigt op vrijdag 21 augustus.
Het speelplein is gesloten in het weekend
en op 21 juli.
Inschrijven kan van 8u30 tot 9u30 of als je
enkel in de namiddag wil komen, dan kan je
inschrijven van 12u30 tot 14u.
Een halve dag bedraagt €3, voor een
volledige dag plezier betaal je €4.
Er is voor- en na-opvang voorzien in Gibo
De Rozelaar – Schoolstraat 4 Serskamp.
De kinderen gaan dan te voet, onder
begeleiding van de speelpleinmonitoren,
van en naar het speelplein.

Gemeentelijke kleuteropvang Kastaar
Voor de allerkleinsten zal er in Gibo De Rozelaar terug
kleuteropvang voorzien zijn, voor alle kindjes van 2,5 tot 4 jaar.
Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus,
telkens van 7 tot 18 uur.
Met wekelijks een ander spetterend thema, de leukste
spelletjes, de meest kleurrijke knutselwerkjes en zó veel meer,
kan de zomer voor de allerkleinsten al niet meer stuk!
Voor een halve dag plezier betalen ze €4,
voor een volledige dag €8.
Inschrijven kan op wichelen.ticketgang.eu.

Voor al uw vragen met betrekking tot een
leuke zomervakantie op onze gemeente
kan je steeds terecht op www.wichelen.be,
een mailtje sturen naar
jeugddienst@wichelen.be
of bellen naar 052 43 24 10

