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INFO
Werner Van Der Eecken
burgemeester

Kristof De Smet
TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
vierde schepen

bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel,
burgerlijke stand

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu, dorpsrenovatie

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie

Kenneth Taylor
VOORZITTER GEMEENTERAAD
EERSTE SCHEPEN

Danny Praet
derde schepen

Yvan De Coninck
vijfde schepen

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

bevoegdheden: Cultuur & bibliotheek,
toerisme, jeugd, informatica &
communicatie, inspraakbeleid.

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: Ruimtelijke ordening
& stedenbouw, derde & vierdewereldproblematiek, huisvesting,
gehandicaptenzorg.

SAMEN

Conny Beelaert
OCMW-voorzitter - zesde schepen

H E T gemeente B E S T U U R

ONAFHANKELIJK RAADSLID

bevoegdheden: gezinsbeleid,
kinderopvang, gelijke kansenbeleid,
seniorenwerking, vrijwilligerswerk,
lokaal sociaal beleid

GEMEENTEDIENSTEN
OPENINGSUREN

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

Gemeenteontvanger
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
gemeenteontvanger@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 :
Martine Van Wesemael : 052 43 24 07
Pascale De Swaef : 052 43 24 06
Raisy Vueghs : 052 43 24 05
Patricia Cassier : 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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maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58
Serskamp:
Patricia Cassier
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Burgerlijke stand
Verantwoordelijke : Nadine Van Hoecke
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijke.stand@wichelen.be

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

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Hilde Van Hauwermeiren, Lutgard Coppens :
052 43 24 17
Anne Roos : 052 42 24 19
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

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

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

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

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

Jeugddienst
Verantwoordelijke : Koen Scherre
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
jeugddienst@wichelen.be

Sportdienst
Verantwoordelijke : Koen Scherre
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

Beste inwoner,
Dit is het laatste voorwoord dat ik schrijf. Op 1 maart 2010
stop ik als burgemeester en gemeenteraadslid. Meer dan
27 jaar ben ik ononderbroken schepen en burgemeester
MOGEN zijn van onze gemeente. Ik wil U dan ook van harte
DANKEN voor het vertrouwen en de zovele kansen die U
mij hebt geboden. Zonder Uw steun had ik dit nooit mogen
beleven.
Een burgemeester moet op de eerste plaats een manager
zijn alsof hij een bedrijf leidt. Hij moet zijn dossiers kennen,
en met zijn personeel kunnen samenwerken. Hij moet een
jonge dynamische beleidsvisie hebben op alle terreinen van
het gemeentebeleid. Hij moet er zijn bij de hoogtepunten en
de dieptepunten van zijn burgers. Een burgemeester moet
eenvoudig zijn en het hart op de juiste plaats hebben.
Zo heb ik meer dan 27 jaar ononderbroken als schepen en
burgemeester PROBEREN naar behoren te functioneren.
Dat ik de laatste jaren niet overal in het straatbeeld ben
te zien, heeft te maken met mijn zwakkere gezondheid.
Hoewel mijn besluit reeds lang vast staat, zal dit altijd gelinkt
worden aan de media-heisa rond mijn persoon. Vlak voor
de laatste gemeenteraadsverkiezingen had men zo al een
enquête gedaan. Ik eindigde toen vierde laatste. Na een
rechtszaak in kortgeding moest men de cijfers vrijgeven. 211
inwoners van onze gemeente hadden via internet gestemd.
Er zaten 36 cijfers 0 in. Ik weet van wie, dus lig ik er niet van
wakker.
2 % van de bevolking heeft via internet gestemd. De mening
van die andere 98 % is blijkbaar van geen tel. Logisch dat ik
deze keer uitdrukkelijk niet wou meedoen aan de enquête
maar de media maakt en breekt. Datzelfde bureau heeft
ook voor Antwerpen een enquête gedaan om te zien
hoeveel mensen zouden komen voor het referendum over
de “Lange Wapper”. De enquête gaf aan dat 75 % van de
Antwerpenaren zouden opdagen. Het werden er uiteindelijk
een goeie 30%. Ze zaten er maar 45 % naast. Daar ging
het om een brug, hier gaat het om mensen. Trouwens de
VVSG (vereniging voor steden en gemeenten) heeft in haar
tijdschrift “Lokaal” deze maand brandhout gemaakt van de
burgemeesters-enquête in het Nieuwsblad. Gelukkig zijn
het niet de enquêtes maar de kiezer die elke 6 jaar zijn
vertegenwoordigers aanduidt.
Met ingang van 1 maart a.s. en zoals reeds lang gepland, stop
ik als burgemeester en gemeenteraadslid. Voor de opvolging
kozen we voor verjonging en respect. Kenneth Taylor zal mij
opvolgen als burgemeester.
De schepenen worden of blijven met ingang van 1 maart
a.s.: Kristof De Smet, Danny Praet, Martine De Wilde, Bert
Van Malderen, Yvan De Coninck en Ocmw-voorzitter en
schepen Conny Beelaert. Ook voor het voorzitterschap van
de gemeenteraad kozen we voor vernieuwing. Het wordt
een waardevolle vrouw, An Van Wesemael. Fractieleider

voor SAMEN wordt Bart Segers. Hij wordt op 1/3/2011
opnieuw schepen.
Als men mij zou vragen “zou je het opnieuw doen?” dan zeg
ik volmondig “ja”. Ik heb in die 27 jaar zoveel kunnen doen
voor onze gemeente en voor de mensen, vooral voor de
minsten. Hierbij genoot ik de enorme steun van mijn vriend
Herman Venneman. Er wordt vaak gezegd dat men in de
politiek geen vrienden heeft. Ik zeg u “dit klopt NIET”. Aan
mijn opvolger geef ik nog ééns mee “een burgemeester
moet éénvoudig zijn en het hart op de juiste plaats hebben”.
Ik dank mijn collega’s en al het personeel - in zonderheid
de secretaris en de gemeenteontvanger- voor de inzet ,de
steun en de vriendschap die ik van hen mocht hebben.
Ik dank U allen voor het vertrouwen gedurende die 27 jaar.
Ik laat jullie niet in de steek. Ik zal mijn ervaring en kennis
steeds ten dienste blijven stellen van deze jonge en
dynamische ploeg.
Hartelijk
Uw burgemeester
Werner Van Der Eecken
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage
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Openbare werken
Herstelling N416
Ten gevolge van het barre winterweer is de N416 vanaf het kruispunt
“Het Moleken” tot aan de Bruinbekestraat dermate slecht geworden dat
doorgaand verkeer niet langer op een veilige manier kan gegarandeerd
worden.
De N416 is een weg die niet tot het gemeentelijke patrimonium
behoort. Het onderhouden en het herstellen van deze weg dient dan
ook ten laste genomen te worden door de eigenaar ervan, zijnde het
Vlaamse Gewest.
Dit betekent uiteraard niet dat de gemeente stil heeft gezeten. Het
college van burgemeester en schepenen heeft de nodige actie
ondernomen om het Vlaamse Gewest aan te sporen om snel actie
te ondernemen. Nadat verschillende malen het probleem aangekaart
werd bij de bevoegde diensten (afdeling Wegen en Verkeer van OostVlaanderen) en daarbij gewezen werd op het prioritair karakter van het
probleem, werd een vergadering belegd waarin de nodige afspraken
werden gemaakt. Er werd geopteerd om de weg volledig opnieuw aan
te leggen in plaats van het uitvoeren van nutteloze herstellingen.
Een en ander zal helaas gepaard gaan met hinder. In afwachting van de
start van de werken (rond 1 mei 2010) zal het wegoppervlak zo goed
Weg herschapen tot maanlandschap
mogelijk berijdbaar gehouden worden. Het verkeer van minder dan
3,5 ton kan de N 416 in beide rijrichtingen gebruiken voor plaatselijk
verkeer (tot aan de start van de werken). De lijnbus werd vanaf 08.02.2010 plaatselijk omgeleid in beide richtingen
via de Bruinbekestraat – Krijgelstraat – Lange Haagstraat – Steenakker – N442. De bushalte ter hoogte van Ten
Brugsken wordt tijdelijk afgeschaft. De bushaltes aan het Moleken en het kruispunt Bruinbeke werden enkele
meters verplaatst.
Het verkeer van meer dan 3,5 ton zal omgeleid worden via Kapellendries Wetteren – Colmanstraat – Dendermondsesteenweg Kalken – Overmere – via Berlare centrum naar Schoonaarde.
De werken zouden klaar moeten zijn tegen 1 september 2010, maar de streefdatum is het bouwverlof.

Geplande werken in Statiestraat Wichelen

Lang verwacht en eindelijk op komst : de rioleringswerken
in de Statiestraat te Wichelen. Naar alle waarschijnlijkheid
zullen die na het bouwverlof, begin augustus 2010, van
start gaan. De aannemer is intussen aangesteld en er
worden 105 werkdagen voorzien.
De nutsleidingen worden ondergronds gebracht, de
verlichtingspalen worden vervangen, er wordt een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, evenals nieuwe
voetpaden en parkeerplaatsen. Er komt tenslotte een
bestrating in asfalt. Op die manier krijgt de Statiestraat
een eigentijds uitzicht en wordt ze aantrekkelijker om er
te wonen.
Voor de inwoners wordt een infovergadering georganiseerd op maandag 26 april 2010 om 19.30 uur in zaal De
Zwaan, Statiestraat 63 9260 Wichelen.
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Bevolking
Anne Roos is de nieuwe medewerker huisvesting.
Sinds kort is er in onze gemeente een nieuw gezicht dat u te woord zal staan rond al uw vragen
betreffende huisvesting. Je kunt bij haar terecht voor premies en informatie over wonen in het
algemeen. Blijf niet zitten met uw vraag maar kom naar het loket. Anne zal u helpen met uw
vraag of u eventueel doorverwijzen naar andere bevoegde instanties. De openingsuren van het Sociaal Huis zijn: iedere
voormiddag van 8.00u tot 12.00u en dinsdagavond van 18.00u tot 20.00u. Je kunt haar ook bereiken op het nummer
052 43 04 19 via fax: 052 43 04 25 of email Anne.Roos@Wichelen.be.

Ga je op reis? Vraag tijdig je Kids-ID!
De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument
en het beveiligde reisdocument dat ouders voor hun
kind jonger dan 12 jaar kunnen aanvragen. De kaart
is maximum drie jaar geldig en kan als reisdocument
gebruikt worden binnen Europa. Met het oog op de
komende vakanties en reizen naar het buitenland
willen wij de ouders eraan herinneren dat ze de KidsID best tijdig aanvragen.
Als je een Kids-ID wil aanvragen bij je gemeente, moet
je aan enkele voorwaarden voldoen:
- het ouderlijk gezag hebben over het kind
- je moet samen met het kind naar de gemeente
gaan voor de aanvraag
- je moet een recente pasfoto (met lichte effen
achtergrond) van het kind hebben
De kostprijs bedraagt 3 euro.
Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je naar het
buitenland vertrekt, moet je de kaart minstens 15
dagen voor je vertrek bij de bevolkingsdienst in de
gemeente aanvragen. Deze termijn is vereist voor de
aanmaak en levering van de Kids-ID.
Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn aanvraagt,
zal het enkel nog mogelijk zijn om ofwel een Kids-ID
voor uw kind te bekomen via de spoedprocedure
ofwel een paspoort in spoedprocedure aan te vragen.
De kostprijs van beide procedures ligt veel hoger dan

Gemeentelijke seniorenraad
maandag 17 mei 2010
Sport- en amusementsnamiddag met petanque,
volksspelen en kaarten
een organisatie van de gemeentelijke Seniorenraad
NIEUW! In geval slecht weer zal er Bingo georganiseerd
worden i.p.v. petanque
Waar? Gemeentelijk domein Wichelen 14 uur
(inschrijven vanaf 13u)
Deelnameprijs petanque (bingo): 1,5 euro.
De inleg gaat volledig terug naar de spelers
Volksspelen en kaarten: gratis.
IEDEREEN WELKOM

die van een Kids-ID. Slechts in uitzonderlijke gevallen
kan een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd
worden. Voor meer info hieromtrent, kan je bij de
bevolkingsdienst van de gemeente terecht.
Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard
wordt als reisdocument, kan je de tabel raadplegen die
terug te vinden is op de website van het Rijksregister
(FOD Binnenlandse Zaken) op volgend adres:
http://www.ibz.rrn.fgov.be
Voor elk vertrek naar het buitenland, is het ook
aangeraden zich te informeren over de vereiste
reisdocumenten. Deze informatie vind je in je
reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken:
http://www.diplomatie.be.

NOTEER ALVAST ONDERSTAANDE DATA
IN JULLIE AGENDA!
- Donderdag 26 augustus 2010:
Seniorenfietstocht langs landelijke wegen.
- Eind september 2010:
Deelname Seniorgames in Blankenberge
- Maandag 22 november 2010:
gespreksnamiddag
Meer info 052 43 24 09 (cultuurdienst Wichelen,
elke voormiddag behalve dinsdag) Ook via affiches
en strooifolders in gemeentehuizen, bibliotheken
en verenigingen!
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Jeugd
Winterbarbecue voor vrijwilligers jeugdwerk
De winter loopt op zijn laatste benen en met de gemeentelijke speelpleinwerking wordt al heel hard nagedacht hoe
de volgende zomer, voor onze kinderen, opnieuw een zomer vol plezier kan worden. Heel wat medewerkers zijn
dan in de weer om zich van hun meest creatieve kant te laten zien. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding
van 30 euro per dag. Ben jij ouder dan 16 jaar en geïnteresseerd om van ons monitorenteam deel uit te maken,
dan nodigen we je graag uit op vrijdag 5 maart in JOC Antigoon te Wichelen. We bieden een gratis winterbarbecue
en drankje aan, waarbij je even kennis kan maken met onze organisatie. Er wordt gestart om 17u30 en het staat
iedereen vrij om langs te komen. Hopelijk tot dan!

Buitenspeeldag 2010
Yes, op 31 maart is het terug Buitenspeeldag! De Buitenspeeldag is het
hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten
te spelen en te sporten en anderzijds openbare besturen en ouders moet
stimuleren om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in
hun buurt.
Onze gemeente steunt dit initiatief opnieuw ten volle en zal het
gemeentelijk domein te Wichelen die woensdag omtoveren tot een
speelterrein voor de kinderen. De volledige namiddag zullen
springkastelen en animatie voorzien worden op het grasterrein voor
JOC Antigoon. Alle inwoners zijn welkom om samen met de kinderen een
bezoekje te brengen en misschien ook zelf eens een sprong te wagen op één
van de kastelen. Meer informatie is verkrijgbaar op de jeugddienst, Oud Dorp 2 te
Wichelen (tel: 052 43 24 10, mail: jeugddienst@wichelen.be)

geboren en ge togen
In onze zoektocht naar mensen ‘die geboren en getogen
zijn’, in onze gemeente belanden we deze maal bij Aline
Den Haese uit de Bruinbeke. Aline is vooral bekend dankzij
haar winkeltje in het hart van de Bruinbeke waarvan ze al
meer dan 40 jaar de trotse eigenares is. Als we haar een
bezoekje brengen, staat ze stralend achter haar toonbank.
"Awel mijn zoete, wat moet je hebben?"

Waar heb je school gelopen?
Ik ben geboren in juni 1930 in de Bruinbeke. Toen ik 3
jaar was ging ik naar school in de Krijgelstraat bij juffrouw
Karolien en juffrouw Emilie. Daar kon je school lopen tot
aan je eerste communie. Voor onze eerste communie
was er een groot feest in de kapel van de Bruinbeke.
Na de viering werden we allemaal getrakteerd op een
chocomelk in café ‘De Reebok’ bij Renée.
Waar heb je je man leren kennen?
Zowel Raphaëls ouders als mijn ouders hielden café
in de Bruinbeke. Raphaëls ouders hielden café ‘De
Vier Wegen’ open en mijn ouders waren de uitbaters
van café De Sportvriend. In die tijd bestonden er
18 cafés in de Bruinbeke. Raphaël was ook bevriend
met mijn broer en zo leerden we elkaar kennen. We
huwden op 20 juni 1953 in Schellebelle. Raphaël heeft
35 jaar lang als schoenmaker in de Frida fabriek op
"den Hekkergem" in Schellebelle gewerkt. Jammer
genoeg, overleed Raphaël enkele maanden geleden.
Heb je altijd in deze winkel gewerkt?
Neen, in mijn jonge jaren heb ik nog gewerkt als
poetsvrouw op de school in de Krijgelstraat. Later
studeerde ik voor coiffeuse. Na mijn huwelijk kregen
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we samen 4 kinderen: Magda, Monique, Linda en
Hugo. Bij mijn eerste zwangerschap besloot ik om te
stoppen als coiffeuse. In 1967 sloopten we ons huis en
plaatsten er een nieuw op en het winkeltje van Aline
was geboren.
Wat vind je de mooiste plaats in onze gemeente?
‘Proske zijne molen’. De molen van Pros Pappaert die
achter zijn huis staat en de beek die daar onder zijn
huis loopt, vind ik nog steeds de mooiste plaats van
onze gemeente. Deze molen werd vroeger heel veel
gebruikt door de boeren die daar hun grondstoffen
lieten vermalen. Mijn vader heeft er ook nog achter zijn
uren gewerkt.
Hoe lang ga je de winkel nog openhouden?
Tot mijn 100 jaar! Allé, als ik de kaartlegster mag geloven.
Veel mensen zeggen mij: Och Aline, mocht gij hier weg
zijn, het zou ons varen.
En dat kunnen we goed geloven, als we zien hoeveel
mensen er over de vloer kwamen, tijdens het afnemen
van dit interview. We wensen Aline nog vele jaren toe
in haar winkeltje in de Bruinbeke waar ze geboren en
getogen werd.

Geboorten
Timmy Canoot (09/09/2009)
Larissa Bostoen (10/09/2009)
Marthe Lammens (17/09/2009)
Finn Matthys (15/09/2009)
Lucas Vande Velde (25/08/2009)
Milan De Clercq (23/09/2009)
Jana Verhofstadt (29/09/2009)
Yente De Deyn (30/09/2009)
Florence Stichelmans (01/10/2009)
Mona Van Hecke (11/10/2009)
Zoë Braem (06/10/2009)
Lars De Meirleir (06/11/2009)

Louise Onderbeke (12/11/2009)
Laure Gabriel (19/11/2009)
Wout Niessen (12/11/2009)
Brent Niessen (12/11/2009)
Keyo De Jonge (28/11/2009)
Lise Lapin (25/11/2009)
Linde Renette (04/12/2009)
Anaïs De Lamper (04/12/2009)
Merijn De Gussemé (30/11/2009)
Emiel Oosterlinck (07/12/2009)
Ruhne Boriau (11/12/2009)
Ian De Moor (16/12/2009)

Miran Jaffar (17/12/2009)
Amélia Cnudde (23/12/2009)
Sabri Ben Salah (21/12/2009)
Imano Scheire (08/01/2010)
Louise De Poorter (11/01/2010)
Delphine De Mey (07/01/2010)
Fleur Schollaert (15/01/2010)
Thomas Matthijs (17/01/2010)
Jelle De Pauw (21/01/2010)
Lize De Clercq (22/01/2010)
Lise Meynaerts (05/02/2010)

Huwelijken
Dimitri Sleeuwagen en Sofie De Maeght (25/09/2009)
Willem Van den Bossche en Claudine Van Langenhove (17/10/2009)
Wim Van de Meerssche en Barbara Melkenbeeck (20/11/2009)
Peter Van Acker en Karolien Devos (04/12/2009)
Gabriel Necula en Ann Temmerman (12/01/2010)
Bernard Schraudy en Beatrice Boterbergh (22/01/2010)

Overlijdens
Patricia Paulus (18/07/2009)
Charles Martens (23/09/2009)
Juliaan Samson (05/10/2009)
Philomena Vanden hende (06/10/2009)
August Leus (08/10/2009)
Marcia Bogaert (09/10/2009)
Catharina Van der Stuyft (12/10/2009)
Jeanine Dalschaert (13/10/2009)
Ivo Scholiers (14/10/2009)
Josepha Van Damme (15/10/2009)
François Baeyens (16/10/2009)
Tino Baeyens (18/10/2009)
William De Coensel (19/10/2009)
Hugo De Gryse (19/10/2009)
Josephine Baeyens (22/10/2009)
Frans Willems (26/10/2009)
Herman Venneman (29/10/2009)
Rosalia De Bock (29/10/2009)
Emiel Van Renterghem (01/11/2009)
Ann De Lausnay (08/11/2009)
Amaat Ghys (09/11/2009)
Georges Verbeke (09/11/2009)
Gabriel Bettens (10/11/2009)
Omer Stevens (16/11/2009)
Dirk Van Boxstael (21/11/2009)
Jean Buyle (01/12/2009)
Raphaël De Smet (07/12/2009)

Roger De Geyter (09/12/2009)
Elisabeth Leys (14/12/2009)
Georges Van Tittelboom (14/12/2009)
Germana Van der Eecken (17/12/2009)
Gustaaf Keppens (21/12/2009)
Martha Stevens (24/12/2009)
Godelieve De Kerpel (25/12/2009)
Anita Bosch (26/12/2009)
Herman Baeyens (30/12/2009)
Frans Van Leuven (31/12/2009)
Madeleine Gaublomme (03/01/2010)
Odette Ottoy (04/01/2010)
Martijn Van der Verren (04/01/2010)
Edmond Van de Putte (08/01/2010)
Gustaaf Bakeland (08/01/2010)
Albert Becqué (09/01/2010)
Paula Fiers (13/01/2010)
Hermina Verhaegen (13/01/2010)
Monique De Feyter (26/01/2010)
Mariette De Rijcke (28/01/2010)
Alfons Troch (29/01/2010)
Jeanette Govaert (01/02/2010)
Erik Van Hoecke (02/02/2010)
Joseph Van de Sype (03/02/2010)
Maria Louisa Kerckaert (07/02/2010)
Raphaël Van de Velde (10/02/2010)
Pierre Dehuvijne (17/02/2010)
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sportlaureaten wichelen

barbara-viering bij de brandweer
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Concertband Da Capo werd op 6 december 2009
"kampioen van Vlaanderen-2de afd. Harmonie" in de
nationale orkestwedstrijd georganiseerd door VLAMO.

foto Didier Verbaere

INBEELD

Burgemeesterwissel: 1 maart 2010

OCMW
Soep op de stoep
Van 14 december tot 18 december 2009 werd in het sociaal
huis door het OCMW soep voor het goede doel verkocht .
De soep werd gemaakt door de keuken van het Woon- en
Zorgcentrum Molenkouter.
Deze actie kadert in de strijd tegen armoede. De opbrengst
van de soep wordt gebruikt om enkele projecten die dagelijks
armoede bestrijden in Vlaanderen en Brussel te ondersteunen.
De timing van dit initiatief was perfect gekozen. De koude
winter zorgde ervoor dat verschillende bezoekers zich kwamen
opwarmen door een lekkere kom soep te drinken. We mogen
dus spreken van een succesformule. Het OCMW- bestuur wil
iedereen dan ook bedanken voor de medewerking en steun.

Nieuwe secretaris OCMW Wichelen
Vanaf 1 januari 2010 startte Katrien Aerts als OCMW-secretaris in onze gemeente. Zij volgt hiermee Roger Coppens
op die gedurende 30 jaar deze functie opnam en vanaf 1 november 2009 volop van zijn pensioen geniet. Katrien
Aerts, afkomstig uit Dendermonde, startte haar loobaan bij het stadsbestuur van Dendermonde en werkte nadien
bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ Waas en Dender.

OCMW spreekuur
OCMW spreekuur in het gemeentehuis van Serskamp en Schellebelle
Elke week heeft een maatschappelijk werker zitdag in het gemeentehuis van Serskamp en Schellebelle:
Elke woensdag van 13.00 – 14.00 te Serskamp
Elke donderdag van 13.00 – 14.00 te Schellebelle

OCMW contact
Maatschappelijk werkers OCMW Wichelen
Oud Dorp 2 – 9260 Wichelen – 052/43 24 50
• Omer Drapier/Angela Krijnen - 052 43 24 54
omer.drapier@ocmw-wichelen.be
angela.krijnen@ocmw-wichelen.be
• Vincent De Cock - 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be
• Ann Boterberg - 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
• Astrid De Ridder - 052 43 24 60
astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
• Jeroen De Visscher - 052 43 24 59
jeroen.devisscher@ocmw-wichelen.be
Administratief medewerker sociale dienst
• Lieve De Ridder - 052/43 24 53
lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

Administratief assistent thuiszorgdienst
• Ilse Van Kerckhove - 052/43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
Wanneer?
Maandag- tot vrijdagvoormiddag
van 8:00 tot 12:00 uur: zonder afspraak
Maandag- tot donderdagnamiddag
van 12:30 tot 16:30 uur: met afspraak
Dinsdagavond
van 18:00 tot 20:00 uur: zonder afspraak
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OCMW
Tips om je eigen woning veilig te maken
U bent 65-plusser en van plan om te genieten van het leven?
Uw eigen huis zou wel eens een streep kunnen trekken door die toekomstplannen.
In uw eigen vertrouwde omgeving loopt u immers meer risico om te vallen dan u zou denken.
Hier vindt u enkele tips die vallen kunnen voorkomen:
• Let er op dat tapijten niet weg kunnen glijden, dat is voor iedereen gevaarlijk.
• In de badkamer kunnen antislipmatten ongevallen voorkomen.
• Zet een krukje in de douche. Op die manier kan u zich meer ontspannen en veiliger wassen.
• Zorg dat alle kamers en gangen goed verlicht zijn en u ook overal makkelijk bij de lichtschakelaar kunt.
• Leg geen spullen op de trap om ze later mee naar boven te nemen.
• Laat uw kleinkinderen als laatste spelletje van de dag hun speelgoed opruimen
zodat er niets meer op de grond rondslingert.
• Orden uw keukenkasten op de juiste manier. Zware toestellen staan laag
bij de grond, en zaken die u nodig hebt binnen handbereik.
• Ga niet op de keukenstoel staan om bijvoorbeeld de ramen te zemen.
Voor meer informatie over valpreventie en het Boebs-project kan u steeds
contact opnemen met Jeroen De Visscher op het telefoonnummer
052 43 24 59 of via mail, jeroen.devisscher@ocmw-wichelen.be

Boebs-agenda
•		
		

Knelpuntenwandeling in Wichelen op 10 maart 2010:
Samen met senioren wordt een uitgestippeld wandeltraject gecontroleerd op knelpunten

•		

Slothappening Boebs met een fototentoonstelling van 80-plussers in beweging op 28 april 2010.

Nieuwjaarsreceptie
in WZC Molenkouter

Bij een nieuw jaar horen een drankje en een hapje.
Dit is niet anders binnen ons Woon-& Zorgcentrum.
De nieuwjaarsreceptie voor de bewoners en hun
familie vond plaats op woensdag 6 januari.
André Baert zorgde voor de animatie.
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OCMW
Vrijwilligers binnen WZC Molenkouter
Onze bewoners een warme thuis aanbieden is één van de belangrijkste opdrachten. De rol die de vrijwilligers
hierbij vervullen is cruciaal. De talrijke vrijwilligers bieden steun op verschillende domeinen:
• deelname met bewoners aan activiteiten en uitstappen
• begeleiden van bewoners
• hulp bij het maaltijdgebeuren
• individuele bezoekjes
• openhouden cafetaria
• koffie- en waterronde
• verstelwerk
• opfleuren van de inkom – aangepast aan de seizoenen
• wafelbak
• … en ga zo maar door.
De vrijwilligers, samen met de professionele kracht, zetten zich in om de bewoners het beste aan te bieden in zijn
of haar oude dag. Vrijwilligers helpen op deze wijze meebouwen aan een verzorgingsinstelling met een menselijk
klimaat. De vrijwilligers verdienen onze volle steun en waardering en wij willen hen dan ook koesteren.
Ook geïnteresseerd? Kom eens langs of contacteer ons: 052 43 22 80 (mail: molenkouter@ocmw-wichelen.be)

Voor alle vrijwilligers uit Wichelen!!! Bedankt voor jullie inzet!!!
Het wordt te weinig beklemtoond maar wij hebben jullie broodnodig.

Juridische bijstand
De wet is vaak moeilijk te doorgronden. Het OCMW
biedt twee mogelijkheden aan om juridisch advies in te
winnen:
In het Sociaal Huis wordt gratis juridische eerstelijnsbijstand verleend door Dhr. Phillipe Vlaeminck – jurist. Hij
probeert u, tijdens de kantooruren, wegwijs te maken,
verleent advies en kan u eventueel doorverwijzen.
Vooraf dient u een afspraak te maken via de sociale
dienst van het OCMW.
De Orde van Advocaten en de OCMW's van het
arrondissement Dendermonde hebben een netwerk
van spreekuren opgezet waar u gratis juridisch advies
kan krijgen. Elke eerste en derde dinsdag van de maand

komt een advocaat tussen 18.00 en 20.00 uur juridische
vragen beantwoorden. Wie respectievelijk Mstr. Van
Den Berghe of Mstr. De Lausnay wil spreken moet ook
vooraf een afspraak maken via de sociale dienst. U
neemt contact op met Astrid De Ridder die de afspraken
vastlegt in de agenda en vervolgens doorgeeft aan de
jurist of advocaat. Veel voorkomende vragen gaan
over huurproblemen, echtscheidingen, gerechtelijke
procedures, erfenissen, contracten, beslaglegging, enz.
Dankzij het advies kunnen problemen worden verholpen
en mensen op het juiste spoor worden gezet.
Contactpersoon: Astrid De Ridder
maatschappelijk werker OCMW Wichelen 052 43 24 60

Verwarmingstoelage
Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen.
Wie tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas bestelt,
kan een verwarmingstoelage aanvragen voor maximum 1500 liter. Personen met een laag of bescheiden inkomen
of een omniostatuut kunnen, binnen de 60 dagen na leveringsdatum, bij de sociale dienst van het OCMW Wichelen
een aanvraag indienen. Een medewerker van de sociale dienst zal onderzoeken of u recht hebt op de toelage en
zal berekenen hoeveel deze zal bedragen. Voor inlichtingen, aanvragen en berekeningen kan u terecht bij:
• Lieve De Ridder - administratief medewerker sociale dienst: 052 43 24 53
• Astrid De Ridder - maatschappelijk werker sociale dienst: 052 43 24 60
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Sport
Opening mountainbikeroute “De acht van Wichelen”
18 april 2010, een datum die sportievelingen alvast in hun agenda mogen
noteren! Na heel wat voorbereidend werk zal dan de mountainbikeroute
“De acht van Wichelen” geopend worden.
Van 9u tot 12u worden er op het gemeentelijk domein te Wichelen koffie
en ontbijtkoeken geserveerd en is er mogelijkheid tot het vrij inrijden van de
route.
Om 11u volgt de officiële opening in aanwezigheid van Hilde Bruggeman,
gedeputeerde voor sport van de provincie Oost-Vlaanderen, en Tanja Moens,
Blosoinspecteur. Alle inwoners zijn welkom om mee een glas te komen
drinken op dit sportief bijzondere moment.
De route zal lopen langs de vele mooie hoekjes en landelijke plekjes waar
onze gemeente zo rijk aan is. Het is dus zeker een aanrader om ze eens te
fietsen!
Meer informatie kan steeds verkregen worden op de sportdienst!

Sportkampen
Tijdens de paasvakantie organiseert de sportdienst een sportkamp van 12 tem. 16 april. Er wordt gewerkt volgens
het thema “Klei kleur kladderkamp” voor de kleuters en “Handige Harrykamp” voor de kinderen tot 13 jaar. De
kampen zullen doorgaan in de gebouwen van de gemeenteschool van Serskamp, Schoolstraat 4 te Serskamp. Er
wordt telkens gestart met de activiteiten om 9u, en geëindigd om 16u.
De kostprijs zal € 50 bedragen voor het eerst ingeschreven kind van een gezin. Elk volgend deelnemend kind van
eenzelfde gezin zal aan € 40 kunnen deelnemen. Er wordt achteraf, voor het betaalde bedrag, een fiscaal attest
opgestuurd, dat kan ingebracht worden bij de belastingsaangifte.
Wens je uw kind in te schrijven, neem dan zo snel mogelijk contact op met de sportdienst, Oud Dorp 2 te Wichelen
(tel: 052 43 24 10, mail: sportdienst@wichelen.be). LET OP: de plaatsen zijn beperkt!

Memorial Van De Putte veldlopen
Op 24 januari 2010 organiseerde Eerlijk Streven,
rond de voetbalterreinen van KVV Schelde, de
Memorial Van De Putte veldlopen. Er waren niet
minder dan 380 atleten die hun weg vonden
naar Schellebelle. Ook het aantal toeschouwers
lag ver boven de verwachtingen. In eigen rangen
waren er eerste plaatsen voor:
- benjamin jongens: Wieter Annaert
- miniemen meisjes: Jolien De Schaepmeester,
- junior: Thomas De Bock
- senior: Celien De Schrijder.
Verder waren er verschillende podiumplaatsen
voor onze jeugdige atleten.
Er wordt al volop uitgekeken naar de volgende
organisatie!
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Milieu
Campagne Duurzaam consumeren
Van 8 mei tot en met 16 mei 2010 loopt de campagne “Duurzaam
Winkelen” in onze gemeente. Deze campagne heeft als doel de
consument te sensibiliseren voor lokale, seizoensgebonden en
afvalarme producten en de weg te laten vinden naar een duurzaam
koopgedrag. Tijdens de campagne nodigt de gemeente Wichelen, in
samenwerking met VELT, u uit op de interactieve workshop “Ecosmos”.
Op deze sessie krijgt u informatie over labels op producten en waar ze
precies voor staan. Zelf producten of verpakkingen meebrengen mag
en is zelfs warm aanbevolen. Datum en uur van deze “Ecosmos” sessie
zijn nog niet bekend. Hou daarom vanaf april de campagnewebsite
www.duurzaamwinkelen.be en www.wichelen.be in de gaten. U kan zich daar inschrijven voor de workshop. Doe
ook de test en maak kans op een mooie prijs (kookboeken, geschenkdozen, aankoopcheques voor hoeveproducten
en solarbags)!

De Krak!
U merkt het ongetwijfeld jaar na jaar. Het
sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil
in de gemeente blijven een ergerlijk
probleem. Vanaf nu zal daar dan ook
prioritair tegen worden opgetreden.
Het symbool van de campagne is de
“Krak”. Hij zal o.a. imposant staan
te pronken op de parking van het
Sociaal Huis en op de afvalwagens

van Verko. De “Krak” staat symbool voor de
krak in de afvalstatistieken die deze campagne
als doel heeft. Naast verhoogd toezicht zal de
kost van elk sluikstort met een bord worden
gevisualiseerd. Daarnaast bestaat ook de
vensteractie “Kraaknet” waaraan een prijzenpot
t.w.v. € 5.500 is verbonden. Meer info vindt u in
de januari editie van de “groene wijzer” van de
intercommunale Verko.

Met belgerinkel naar de winkel!
Van 8 mei t.e.m. 12 juni 2010 gaat de campagne “Met Belgerinkel naar de
Winkel” opnieuw van start in onze gemeente. Deze campagne heeft als doel het
duurzaam verplaatsingsgedrag (per fiets of te voet) naar de winkel te stimuleren.
De deelnemer wint altijd! Fietsen en wandelen is goed voor de gezondheid,
je portemonnee en het milieu. Bovendien worden uit de volle spaarkaarten
winnaars getrokken via de tombola. De prijzenpot in Wichelen bestaat uit een unieke Belgerinkel-transportfiets,
2 (fiets)waardebonnen (elk t.w.v. € 400) en 9 exclusieve, dubbele fietstassen van een Belgische topontwerper. Bent
u niet bij de winnaars dan kan je zelf tegen een voordelige prijs deze, niet in de handel te vinden, fietstas aanschaffen.
Deelnemende handelaars kunt u, vanaf april, terugvinden op www.wichelen.be, op www.belgerinkel.be en op
www.unizo.be en herkennen aan de Belgerinkel affiche aan het winkelraam. Veel plezier!

Subsidie zonnepanelen
Sinds 1 januari 2010 werd bij gemeenteraadsbesluit de subsidie (€ 750) voor zonnepanelen stopgezet. Tot en met
30 juni 2010 kan u de subsidie nog aanvragen op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier
(milieudienst, www.wichelen.be). Deze overgangsperiode geldt enkel voor zonnepanelen met factuurdatum én
datum van elektrische keuring (conform AREI) vóór 1 januari 2010 en niet ouder dan 6 maanden bij de aanvraag.

CU-COC-809718-FX

Dit infoblad 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 Mixed Sources label dragen.
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Een dag op pad met…
…Katrien Aerts

Katrien Aerts, de kersverse OCMWsecretaris studeerde psychologie
aan de universiteit van Gent en cultuurmanagement aan de universiteit
van Antwerpen.
Na haar studies startte ze haar
loopbaan bij het stadsbestuur van
Dendermonde waar ze gedurende
6 jaar aan de slag ging als cultuurbeleidscoördinator. Gedurende die
6 jaar schreef ze o.a. ook mee aan
het Lokaal Sociaal Beleidsplan waardoor haar interesse in het sociaal
beleid werd aangewakkerd. Ze solliciteerde en werd directeur van een
centrum voor geestelijke gezondheidszorg, GGZ Waas en Dender,
waar ze anderhalf jaar werkte.
Sinds 1 januari 2010 startte Katrien
Aerts als OCMW-secretaris in onze
gemeente. Zij volgt hiermee Roger
Coppens op die gedurende 30 jaar
deze functie opnam en vanaf 1
november 2009 volop van zijn
pensioen geniet. We gingen met Katrien een dag op stap.
Katrien begint elke werkdag op haar
kantoor met het nalezen en beantwoorden van de binnengekomen
mails. Ze neemt elke ochtend ook

de tijd om zaken af te werken die
de vorige dag zijn blijven liggen en
om telefoons te plegen.
Tegen 9u30 vertrekt ze naar een
teamvergadering van de sociale
dienst waar o.a. de resultaten van
de doorlichting van het OCMW
rond tevredenheid van de medewerkers op de agenda staat. De
adviezen van het WIVO, de organisatie die deze doorlichting begeleidde,
worden besproken en er wordt een
actieplan voor gans de organisatie
opgesteld. Daarnaast worden ook
beleidszaken eigen aan de dienst
en in functie van het lokaal sociaal
beleid besproken. De vergadering
wordt afgerond rond 12u30.
Na een korte middagpauze vindt er
op haar bureau een functioneringsgesprek plaats met één van de maatschappelijk werkers. Ze overlopen
samen de voortgang t.o.v. de vooropgestelde doelstellingen, eventuele
knelpunten, de interne samenwerking, de sfeer, enz. Verder bekijken
ze ook de aspecten die verder
kunnen en willen ontwikkeld worden
en de loopbaanperspectieven.
Later op de dag is er nog een overleg samen met de interne ICT’er en

Schaubroeck, de firma verantwoordelijk voor de computers en het
ICT-netwerk. Bedoeling is om een
eenvoudige mappenstructuur op te
stellen om de toegang tot de documenten te vergemakkelijken.
Tot slot bereidt Katrien nog het Vast
Bureau van de volgende dag voor.
Het Vast Bureau (te vergelijken met
een Dagelijks Bestuur van een organisatie) vergadert om de 2 weken
gedurende een ganse dag. Personeelsdossiers, de werking van het
OCMW en de sociale dossiers van
alle maatschappelijk werkers komen
er aan bod.
Op het einde van haar werkdag
loopt ze nog even binnen bij de
gemeentesecretaris waar ze nog
praktische afspraken maakt rond
het syndicaal overleg en de samenwerking tussen de gemeente en het
OCMW.
Na deze goed gevulde werkdag vertrekt Katrien naar huis, naar haar
echtgenoot en zoontje van 2 jaar.
Trouwens, binnenkort komt de ooievaar er opnieuw langs! We wensen
Katrien langs deze weg niet alleen
succes in haar job maar ook bij de
geboorte van haar nieuwe spruit.

Katrien Aerts
OCMW-secretaris

Sociaal Huis
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
052 43 24 67
katrien.aerts@ocmw-wichelen.be
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Geleend & gelezen
Uitleen in Serskamp (binnenkort) geautomatiseerd

De laatste fase van de bibliotheekautomatisering op onze gemeente is een feit. Nadat dit al eerder gebeurde in
Wichelen en Schellebelle zijn nu ook in Serskamp alle bibliotheekboeken en -tijdschriften van een barcode voorzien.
Het uitlenen en innemen van boeken zal vanaf april met de scanner gebeuren. Een snelle en nauwkeurige registratie
moet er voor zorgen dat, vooral bij klassikale bezoeken aan de bib, de uitleen een stuk vlotter zal verlopen. Er komt
in Serskamp ook een publieke cataloguscomputer waarop lezers zelf kunnen zoeken welke boeken aanwezig zijn,
welke uitgeleend en tot wanneer. De boeken in de bibliotheekvestigingen van de andere deelgemeenten kunnen
eveneens worden opgezocht (en gratis gereserveerd). Een tweede computer zal beschikbaar zijn om opzoekingen
te doen op het internet.

Boeken lenen met de elektronische ID-kaart

Nieuw is ook dat voortaan boeken kunnen ontleend worden met
de elektronische ID-kaart. Voor kinderen jonger dan 12 jaar blijft de
klassieke bib-kaart beschikbaar, tenzij zij een kids ID-kaart hebben
natuurlijk. Hoewel (nog) niet verplicht kunnen ook jonge kinderen
(voor het bescheiden bedrag van 3 Euro) bij de gemeente hun
eigen kleurrijker versie van de elektronische pas aanvragen. Deze
nieuwe kaart is drie jaar geldig en vervangt het witte kaartje dat
kinderen nodig hadden om naar het buitenland te gaan (geldig in
Europa en enkele andere niet-Europese landen). Nu deze kaart
ook als bibliotheekkaart kan gebruikt worden, wordt het zeker een
hebbeding voor alle rechtgeaarde lezers.

Jeugdboekenweek: Recht op boeken

Het kwam uit de lucht vallen bij heldere hemel en het sloeg in als een
donderslag. Alle bibliotheken ontvingen een brief van de minister van
overbodige zaken dat in deze crisistijd, wegens noodzakelijke besparingen,
alle boeken worden afgeschaft. Het is binnenkort verboden om boeken te
lezen, te drukken en te verkopen. Ook boeken uitlenen mag niet meer.
De bibliotheken krijgen een andere naam : legetheken. De brief zorgt
voor veel onrust en vooral de jeugd komt in opstand tegen de beslissing
van de minister. De boodschap druist in tegen één van de belangrijkste
kinderrechten, namelijk het ‘Recht op boeken’.
In de komende weken zullen de kinderen, vooral deze van Schellebelle,
Serskamp en Wichelen, alle mogelijke inspanningen doen om de minister
op andere gedachten te brengen. In de basisscholen wordt hieraan hard
gewerkt. Tegen de jeugdboekenweek zal duidelijk worden wat het jonge
geweld vermag tegen de onverantwoorde beslissing van de minister. De
bib volgt de acties op de voet.

OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK SCHELLEBELLE
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zondag		

15.30 u. – 19.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
15.30 u. – 19.00 u.
15.30 u. – 20.00 u.
15.30 u. – 19.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.

UITLEENPOST WICHELEN
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.

UITLEENPOST SERSKAMP
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
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Im memoriam

Herman   
   Venneman

29 oktober 2009

Beste vriend Herman,
Mijn moeder vertelde mij dat je de jongste van het gezin
was en voor onderwijzer ging studeren. Je kwam met je fiets
naar Schellebelle bij je zus Anna om met de trein naar de
normaalschool te rijden. Je werd onderwijzer in het college van
Wetteren en later in de kleine gemeenteschool van Serskamp.
Enkele jaren later werd je directeur van het gemeentelijk
onderwijs in heel Wichelen.
In oktober 1982 - ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen - kwam ik mij bij jou voorstellen. Ik vergeet nooit
het kleine bureautje, rechts in je gang, waar je mij binnen liet.
Een kast, een bureau en 2 stoelen. We zaten amper 1 meter
van elkaar en je vroeg mij wat ik zou doen voor het onderwijs
als ik verkozen zou worden. Ik schrok even. Je glimlachte.
Maar ik wist toen niet dat we zo’n vrienden zouden worden.
3 maanden later werd ik schepen. We kwamen al vlug in
contact met elkaar via de gemeenteschool. Het werden
bewogen jaren waarbij het gemeentelijk onderwijs totaal
zou omgevormd worden tot gemengd lager onderwijs. Op 1
januari 1989 werd ik jouw schepen van onderwijs. Er ontstond
een hechte band tussen ons. Je bureau in Serskamp bevond
zich in het prille begin achter een gordijn in de gang tussen
stoffige boekenrekken. Het stoorde je allemaal niet. Je was
voor jezelf met alles tevreden als het maar goed was voor de
kinderen. Je bezorgde alle scholen op Wichelen een volledig
nieuwe en moderne accomodatie. Elke morgen om 7 u
vertrok je mee met de schoolbus-volledig vrijwillig- want je
wou je leerlingen zelf aan huis ophalen. Nu vind je met moeite
mensen die het willen doen tegen betaling. Je wou voor je
leerlingen het maximum, ook wat de inhoud van de leerstof
betrof. Je bouwde het gemeentelijk onderwijs uit tot de top
met meer dan 600 leerlingen. Elk jaar gingen we samen op
bezoek aan de bosklassen in de Ardennen, waarna we samen
een forel gingen eten aan de Ourthe. Daar vroeg ik je - toen
je op pensioen mocht gaan - of je geen interesse had in de
politiek.
Je gaf een positief antwoord en nam afscheid van de school.
Je tweede blitz-carrière was begonnen. Je haalde onmiddellijk
een topscore en werd voorzitter van het Ocmw.
Je was reuzepopulair. Op je top haalde je 1830 stemmen; iets
wat niemand - op John Taylor na - u ooit nadeed. 12 jaar lang
bleef je dit en je vormde de COO (Commissie van Openbare
Onderstand) om tot een nieuw en hedendaags Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Het nieuwe rusthuis,
de nieuwe service-flats werden je realisaties. Je lag ook aan
de basis van het nieuwe sociaal huis. Maar bovenal had je
aandacht voor de kleine mensen, de bejaarden, de minsten.
De kern van het evangelie "Wat je voor de minsten hebt gedaan,
heb je voor mij gedaan” waren perfect op u toepasselijk. Je
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bezocht elke zondagvoormiddag trouw de bejaarden in het
rusthuis. Je was voortdurend onderweg, in de weer voor
kleine en eenvoudige mensen. Nooit zal ik vergeten hoe je
na de nieuwjaarsmaaltijd vroeg om wat over bleef in kleine
verpakkingen te bezorgen aan mensen die anders nooit een
feestmaaltijd hadden. Je was een ”groot mens”.
Je was ook jarenlang lector in de kerk, deed de gebedstonden
voor de overledenen en was aanwezig op ieders begrafenis.
Je was blij als anderen blij waren en je deelde in het verdriet
van mensen. Je hebt jezelf gans je leven weggecijferd voor de
anderen.
We hebben gepraat met elkaar, uren en dagenlang. Toen ik
ook een lange tijd ziek was, steunde je mij, uren en dagen lang.
Je bent nooit alleen als je een vriend aan je zijde hebt, uren en
dagen lang. We hadden samen zovele mooie en onvergetelijke
momenten. Het waren de “nu” momenten van ons leven.
De laatste 3 jaren van jouw leven waren niet makkelijk. 1 week
na de gemeenteraadsverkiezingen onderging je een zware
hartoperatie, het niet halen van je politiek doel, ook al had je
het meer dan verdiend, je heupbreuk en op 7 juni het harde
verdict dat je kanker had. Toen men je meedeelde dat het
onomkeerbaar was zei je “ik heb zoveel verdriet dat ik nu
al moet gaan”. Je had nog zoveel plannen. Je koos voor een
afscheid in intieme kring. "Geen groot circus", zei je.
Toen ik je erop attent maakte dat wellicht zeer velen afscheid
zouden willen nemen, zei je ”Ik mag toch nog één keer in mijn
leven MIJN goesting doen”. We hebben dit gerespecteerd ook
al hadden velen het misschien liever anders gehad. Maar je
was strijdvaardig. Je hebt hard gevochten en nooit geklaagd. Je
verloor de ongelijke strijd. Je familie heeft je met de grootste
zorg, liefdevol, omringd tot het laatste moment. Het is weinigen
gegund zo afscheid te kunnen nemen van het leven.
Je bleef vechten tot donderdagavond... Je laat een grote leegte
achter... Vergeet - in je herinnering - de mooie dagen niet,
want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug.
Beste vriend Herman,
als er een hemel bestaat
dan staan de poorten zeker voor jou wagewijd open...
Vaarwel
Werner Van Der Eecken - Burgemeester

