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Bij foutieve of ontbrekende gegevens, gelieve contact op te nemen
met 052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Voor iedereen

Mantelzorg

Wil je als mantelzorger graag ondersteuning?
Wie zijn we en wat bieden we?
Je bent een mantelzorger wanneer je zorg biedt aan iemand die omwille van ziekte, beperking of
ouderdom een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek en ondersteuning nodig heeft. Je
hoeft als mantelzorger geen familie of professionele hulpverlener te zijn.

Voor wie?
Je kan als mantelzorger ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld je buur, je partner, je kind, je ouder, je
vriend, ...

Voordelen?
Er bestaan verschillende tegemoetkomingen (via de mutualiteiten) om zorgvragers te ondersteunen en vrij
kunnen besteden. Informeer hiervoor bij jouw mutualiteit.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Kennispunt Mantelzorg

050/38 12 77

kennispuntmantelzorg@howest.be
www.mantelluisteren.be

Samana Mantelzorgtelefoon

078/15 50 20

info@samana.be
www.samana.be/mantelzorgtelefoon

Steunpunt mantelzorg

02/515 04 42

info@steunpuntmantelzorg.be
www.steunpuntmantelzorg.be
julie@zojong.be
www.zojong.be

Zojong (online platform jonge mantelzorgers)

Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de infofiches van het OCMW via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Word gratis lid van
steunpunt mantelzorg.
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Bij foutieve of ontbrekende gegevens, gelieve contact op te nemen
met 052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Voor iedereen

Cultuur en vrije tijd
Deel 1

Zin in een snuifje cultuur uit de buurt?
Wie zijn we en wat bieden we?
Benieuwd naar de socioculturele evenementen in onze gemeente? Wil je iets meer weten over de
cultuurraad, het verenigingsleven, beeldenstroom, het gemeenschapscentrum? Dan zal je zeker je
interesse vinden in deze socioculturele rubriek .

Voor wie?
Voor iedereen, jong en oud.

Wat kost het?
Voor meer info kan je terecht bij de onderstaande diensten.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

E-mailadres

Telefoon/Website/Facebook

‘t Ankerpunt (Jeugd– en cultuurcentrum)

cultuurdienst@wichelen.be

052/43 24 09
www.tankerpunt.be
@TAnkerpunt

Vzw Bellerock

info@bellerock.be

www.bellerock.be

Bruinbeke Leeft! (P. Van Malderen)

paul.van.malderen2@gmail.com

0476/55 81 69
www.bruinbekeleeft.be
@bruinbekeleeft

Curieus Wichelen

info@curieuswichelen.be

Damesclub AVS (H. Heirbaut)

hildeheirbaut@hotmail.com

09/369 96 62
@AVSSchellebelle

Davidsfonds ‘Cultuur beleef je samen’
• Schellebelle (J. Liessens)
• Serskamp (J. Liessens)
• Wichelen (J. Liessens)

dfschellebelle@skynet.be
dfserskamps@skynet.be
dfwichelen@skynet.be

@DavidsfondsSchellebelle
www.davidsfonds.be

dederderoever@gmail.com

09/369 90 41
www.dederdeoever.be
@VzwDederdeoever

De Derde Oever

@curieuswichelen

Niet elke organisatie wordt
weergegeven als een logo.
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Voor iedereen

Cultuur en vrije tijd
Deel 2

Lijst

E-mailadres

Website/Facebook/Telefoon

FEMMA Wereldvrouwen
• Schellebelle (A. Dewitte)
• Wichelen (L. Van den Abbeele)

an.dewitte@skynet.be
lydievdab@gmail.com

0472/45 71 95
052/42 50 62
www.femma.be

Jong-FEMMA Wichelen (K. Drieghe)

jongfemmawichelen@hotmail.com

0474/66 37 13
@JongFemmaWichelen

FERM Vrouwenbeweging
• Serskamp (M. Van Langenhove)
sonckaime@skynet.be
• Wichelen (A. De Vleeschauwer/G. kvlvwichelen@hotmail.com
Van Den Bremt)

09/369 33 11
052/42 24 95
www.samenferm.be
@Fermwichelen
/

Gezinsbond
• Schellebelle (M. Halsberghe)
• Serskamp (J.P. Peersman)
• Wichelen (J. Niessen)

teamgezinsbondschellebelle@gmail.com
jp.peersman@telenet.be
joris.niessen@scarlet.be

Heemkring – beeld op het verleden
• Schellebelle (G. Uyttenhove)
• Serskamp en Wichelen (R. De
Knijf)

info@hkschellebelle.be
rdeknijf@skynet.be

@GezinsbondSchellebelle
0468/17 09 05
@GezinsbondSerskamp
0473/52 13 62
@Gezinsbondwichelen
www.dengezinsbond.be
0486/45 32 52
www.hkschellebelle.be
@hkschellebelle
0473/83 00 87
www.heemkringwichelen.wordpress.com

@HeemkringWichelen
KWB
• Bruinbeke (R. De Prez)
• Serskamp (W. Verhofstadt)
• Wichelen (M. Coudron)

roger.de.prez@skynet.be
kwb.serskamp@gmail.com
mark.coudron@telenet.be

0475/96 17 66
0486/96 39 30
@KWB Serskamp
/

Landelijke Gilde (P. Van den Bogaert) lgwichelen@ hotmail.com

www.wichelen.landelijkegilden.be
@landelijkegildewichelen

‘t Veer Schellebelle (K. De Bock)
VZW Parochiale Werken

/

koen.debock@dbblaw.be

Niet elke organisatie wordt
weergegeven als een logo.
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Voor iedereen

Cultuur en vrije tijd

Samen met anderen muziek maken. Hoe begin ik eraan?
Wie zijn we en wat bieden we?
Is de douche jouw podium, maar droom je stiekem van een zangcarrière? Speel je een instrument of zou je
dit graag leren bij een muziekvereniging in jouw buurt? Het wordt natuurlijk nog leuker als je samen met
anderen muziek kan spelen. Misschien zijn volgende muzikale gezelschappen wel jouw ding.

Voor wie?
Voor iedereen, jong en oud.

Wat kost het?
Voor meer info kan je terecht bij de onderstaande diensten.

Bij wie kan je terecht?
Lijst
Concertband Da Capo (W. Van Hee)

Telefoon

E-mailadres/Website/Facebook

0475/44 86 00

dacapo.wichelen@gmail.com
www.dacapo-wichelen.be
@concertbanddacapo

Koninklijke Muziekmaatschappij Eendracht
maakt macht (L. De Saeger)

09/369 61 41

desaegerluc@telenet.be

Lady Belles Vrouwenkoor (C. Van Flieberge)

0479/35 64 98

carla.vanflieberge@telenet.be

0472/57 58 10

info@rms-studios.be
www.rms-studios.be
@RMSstudiosmuziekcentrum

Schellebels Mannenkoor SMAK (D. Maes)

0476/99 40 24

info@schellebelsmannenkoor.be
www.schellebelsmannenkoor.be
@HetSMAK

Sint-Janskoor Schellebelle (M. Uyttenhove)

0488/46 19 31

martine.uyttenhove@telenet.be

Zangkoor Sint Gregorius Wichelen (W. Van
Hee)

0475/44 86 00

willyvanheebvba@skynet.be
www.albertvansteendam.wixsite.com/
sintgregoriuskoor

RMS Studio’s en muziekcentrum

Informeer ook naar de
verzekeringspolis van de
club.
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Voor iedereen

Cultuur en vrije tijd

Op zoek naar een sport– of wandelclub in je buurt?
Wie zijn we en wat bieden we?
Uit onderzoek blijkt dat meer bewegen en sporten ons fitter en gezonder maakt. We leven er langer door,
zien er beter uit en onze levenskwaliteit gaat erop vooruit. Ook al weten we dat ondertussen allemaal, toch
vinden veel mensen niet de energie of de moed om er ook effectief aan te beginnen.
Voor wie al een tijdje niet actief is, is het zetten van die eerste stap ook niet zo eenvoudig, of wel? Wil je
wel meer aan sport doen maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Durf je de eerste stap niet goed
zetten? Wij helpen je graag op weg.

Voor wie?
Voor iedereen, jong en oud.

Wat kost het?
Voor meer info kan je steeds terecht bij de onderstaande clubs. Informeer bij je mutualiteit voor mogelijke
tussenkomsten.

Bij wie kan je terecht?
Lijst
Atletiekclub Eerlijk Streven VZW
(ACES vzw)

E-mailadres
bestuur.aceswichelen@gmail.com

Website/Facebook/Telefoon
www.aceswichelen.weebly.com
@AcesWichelen

Badmintonclub Zoef Schellebelle gerda.grepdon@skynet.be

www.badmintonclubzoef.be

Turnclub Gymjoly Wichelen

gymjoly@outlook.be

www.gymjoly.be
@Gymjoly

Scheldecurvers

jaak.vandenbogaerd@proximus.be

0474/72 06 62

Voetbalclub KVV SCHELDE
Serskamp-Schellebelle

mario.levantaci@telenet.be

0476/50 25 87
www.kvv-schelde.be
@kvvschelde.serskampschellebelle

Voetbalclub SK Wichelen

/

/

Wandelclub De Schooiers Vzw (A.
vzwdeschooiers@gmail.com
Maddens)

www.DeSchooiers.be
@Wandelclub De Schooiers Wichelen

Informeer ook naar de
verzekeringspolis van de
club
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Voor iedereen

Cultuur en vrije tijd

Toneel en media
Wie zijn we en wat bieden we?
Toneel en fotografie zijn fantastische bezigheden waarbij je kan vluchten uit de dagelijkse sleur en eindeloos veel avonturen kan beleven. Het zijn activiteiten waarin je kan groeien en openbloeien. Je leert nieuwe
mensen kennen, grenzen verleggen, .. Kortom allemaal zaken die jou gelukkiger in het leven doen staan.

Voor wie?
Voor iedereen, jong en oud.

Wat kost het?
Voor meer info kan je terecht bij de onderstaande diensten.

Bij wie kan je terecht?
Lijst
Foto- en AV-Club Scaldis Schellebelle (G. Flobert)

E-mailadres
flobertguido@gmail.com

Website
www.sites.google.com/
view/scaldis-schellebelle

Toneelvereniging De Constleerende
info@deconstleerende.be
Toneelvereniging Jongeren: De Jongstleerende

www.deconstleerende.be
@constleerende

Toneelvereniging d’ Eglantier Serskamp

www.deglantier.be
@dEglantier

deglantier@deglantier.be

www.okaschellebelle.be
@okavzw

Toneelvereniging OKA (Oud KSA)

www.tidol.be
@Wichelen.tidol

Toneelvereniging TIDOL (T is Iever Die Ons
Leydt)

info@tidol.be

Wat? (Wichels Atelier voor toneel)

wichelsateliervoortoneel@gmail.com

Informeer ook naar de
verzekeringspolis van de
club
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Voor iedereen

Informeren

Telefoonnummers van algemene nut
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Aids telefoon

078/15 15 15

www.sensoa.be

Anonieme Alcoholisten

03/239 14 15

info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Algemeen Europees noodnummer
(Ambulance, brandweer en/of politie)

112

www.sos112.be
Niet dringend? www.1722.be of bel 1722

Alzheimer dementie telefoon

0800/15 225

hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be
www.alzheimerliga.be

Antigifcentrum

070/24 52 45

info@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be

Autismetelefoon

078/15 22 52

vva@autismevlaanderen.be
www.autismevlaanderen.be

Awel (Luistert naar kinderen en jongeren)

102

brievenbus@awel.be
www.awel.be
info@burnsfoundation.eu
www.brandwonden.be

Brandwondencentrum UZ Gent

09/332 34 90

Card stop

078/170 170

Child focus

116 000

De Druglijn

078/15 10 20

www.druglijn.be

Diabetes infolijn

0800/96 333

infolijn@diabetes.be
www.diabetes.be

Federale politie

101

Gemeente Wichelen

052/43 24 00

Hulplijn Geweld, Misbruik en Kindermishandeling

1712

116000@childfocus.org
www.childfocus.be

www.politie.be
gemeentebestuur@wichelen.be
www.wichelen.be
www.1712.be

Kanker infolijn (Stichting tegen kanker)

0800/15 802

kankerinfo@stichtingtegenkanker.be
www.kanker.be/info

Mantelzorgtelefoon Samana

078/15 50 20

info@samana.be
www.samana.be

Rode Kruis Wichelen

052/42 24 93

voorzitter@wichelen.rodekruis.be

Telefoongids (Belgische telefoongids)

1207

Teleblok (Info en chat voor studenten)

0800/13 144

Tele-onthaal (Praat over wat jou bezig houdt)
Trefpunt zelfhulp

106
016/23 65 07

Vlaamse infolijn (Informatienummer Vlaamse
overheid)

Maandag tem zaterdag van 8u-18u30
www.1207.be
Enkel in januari en juni
www.teleblok.be
oost-vlaanderen@tele-onthaal.be
trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
www.zelfhulp.be

1700

Vlaams Wegentelefoon

0800/12 266

www.meldpuntwegen.be

Wijkpost Wichelen politie

052/42 67 42

pz.wlw.wijk.wichelen@police.belgium.eu
www.politie.be/5438

Zelfmoordlijn
Versie 05/2022
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mail@zelfmoordlijn.be
www.zelfmoord1813.be

Bij foutieve of ontbrekende gegevens, gelieve contact op te nemen
met 052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Voor iedereen

Informeren

Vind een zorgverlener in je buurt

Apotheek
Vind hier een apotheek in je buurt
www.apotheek.be
Apotheek van wacht
Tel. 09/039 90 00

Huisarts
Vind hier een huisarts in je buurt
Huisarts van wacht (tijdens de week)
Tel. 09/366 09 66 of www.mediwacht.be
Huisartsenwachtpost
(tijdens weekend en feestdagen)
Wegvoeringstraat 73, 9230 Wetteren
Tel. 1733 of www.huisartsenwachtposten.be

Kinesist
Vind hier een kinesist in je buurt
www.kinesist-vinden.be

Tandarts
Vind hier een tandarts in je buurt
www.tandarts.be
Tandarts van wacht
Tel. 09/033 99 69
www.tandarts.be/wachtdienst

Psycholoog
Vind hier een psycholoog in je buurt
www.vind-een-psycholoog.be

Logopedist
Vind hier een logopedist in je buurt
www.vvl.be/logopedisten

Dierenarts
Vind hier een dierenarts in je buurt
www.vindeendierenarts.be
Dierenarts van wacht
Tel. 09/046 90 05
www.dierenarts-van-wacht.be

Vind je niet wat je zoekt?
Heb je hulp nodig bij het opzoeken van een
zorgverlener? Vraag het aan je huisarts.
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