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Spontane hulp voorkomt ramp
Op zondagavond 12 december 2021 rond 18u kwam
een chauffeur uit Schellebelle op de sporen terecht ter
hoogte van Wichelen-station. Buurman André Van
den Bogaert twijfelde niet en belde onmiddellijk
de brandweercommandant op het kazernenummer
052 42 22 23. Die contacteerde op zijn beurt de
dispatching van de brandweer en de traffic control
van de spoorwegen zodat het treinverkeer snel op de
hoogte kon worden gebracht.
Binnen de zes minuten was onze brandweerdienst
ter plekke. Intussen waren ook heel wat bestuurders
gestopt.
Met de hulp van een jeep tilden ze samen gecoördineerd de lichte personenwagen van de sporen.
Een treinbotsing of nog erger werd zo gelukkig

De kerstman klopte
aan alle deuren
Libro in Schellebelle, de winkel met kantoorbenodigdheden, sloot onlangs na vele jaren plaatselijke
dienstverlening. Deze zomer gaven de uitbaters,
Monique en Jan, al heel wat gerief uit hun voorraad
mee met de initiatieven genomen vanuit ons dorp
ten voordele van de kinderen in de overstroomde
gemeenten in de Ardennen.
“Maar waarom niet ook aan de behoeften in onze eigen
gemeente denken?” vertelt Jan, “Ook bij ons kunnen
we daarmee mensen gelukkig maken”. Monique
vervolgt: “We maakten daarom 82 kerstpakketjes
met ringmappen, boeken, kleurpotloden, stiften,
pennenzakken en portefeuilles erin, alle met een
verschillende inhoud volgens de samenstelling
van de gezinnen voor wie ze bestemd waren:
jongens, meisjes, naar leeftijd enz. Die
gegevens werden ons naamloos bezorgd
door de sociale dienst van het OCMW.”
Diensthoofd Nadine van de sociale
dienst besluit: “Wij zorgden ervoor
dat de pakjes overal op tijd onder de
kerstboom konden worden gelegd,
een warm en welkom gebaar van
mensen met een groot hart voor
dankbare mensen van bij ons, een
oprecht kerstinitiatief.”

vermeden
door
een warm gebaar,
een
attente
samenwerking
en
vooral
oprechte
bekommernis.
En iedereen houdt er een
voldaan gevoel aan over: we zijn
er voor elkaar. De opgeluchte chauffeur is iedereen
die een steentje heeft bijgedragen tot de reddingsactie
buitengewoon dankbaar: “Ik ben elkeen uit de grond
van mijn hart erkentelijk voor hun snelle en doeltreffende
aanpak, want op zo’n moment ben je wel wat uit je lood
geslagen. Het is hartverwarmend te weten dat we er dan
niet alleen voor staan.”

Met de lijnbus naar
de derde prik
De verdeling van de boosterprik is volop aan de
gang. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn ook tijdens
de kerstvakantie op post gebleven en zetten zich
daarvoor dagdagelijks in.
Vanuit onze gemeente kun je ook nog altijd
met de lijnbus naar het vaccinatiecentrum in
De Warande in Wetteren. Door het verzenden
van het tekstbericht ‘VCWIC’ naar het nummer
4884 kun je een gratis sms-ticket ‘heen en terug’
aanschaffen.
Het antwoordbericht geldt als vervoerbewijs op
de dag van je vaccinatieafspraak. Bij controle moet
je dan de bevestiging van je afspraak voorleggen
naast het sms-ticket. Per verzonden sms rekent je
telecomoperator wel een operatorkost van €0,15
aan, maar de prijs van de busritten zelf zijn ten laste
van onze lokale besturen.
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Winterknutseldoos
brengt warmte
en gezelligheid
Een extra vakantieweek, hoe kunnen
we wanhopige ouders een dienst
bewijzen?
Onze
vrijetijdsdienst
zorgde voor een snel antwoord: we boden veertig
gelukkigen een knutseldoos aan via een oproep
op Facebook, een soort overlevingskit in donkere
dagen. Als de bliksem waren de dozen opgevraagd en
er werden mooie werkjes mee
gemaakt: Lukas (7) en Sander
(5) Troch zorgden voor enkele
opmerkelijke kunstwerkjes uit
de kerstbundel.
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Weesgedicht zkt
Adoptieraam
In het kader van de Poëzieweek 2022 die loopt
van 27 januari tot 2 februari gaan honderden
#weesgedichten op zoek naar een adoptieraam.
Samen met jou willen we eind januari straten
overspoelen met gedichten. Het enige wat je
nodig hebt, is een raam op een benedenverdieping
en minstens een klein beetje liefde voor het gedicht
van jouw keuze. Surf daarom als de bliksem naar
weesgedichten.be/bibliotheken-dijk92/ en kies een
door onze bibliotheek (Wichelen) geselecteerd gedicht.
Daarna komen wij langs om het gedicht met speciaal
voor dat doel ontwikkelde en volkomen afwasbare
stiften aan te brengen. Zo maken wij samen van
onze gemeente een bewandelbare poëziebundel.
Op die manier wordt wandelen nog aantrekkelijker.
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Geronimo Stilton in enkele quotes
Opgetekend door reporter-voor-één-dag Aurélie Troch (3de leerjaar De Belhamel)
tijdens Geronimo’s bezoek aan ’t Ankerpunt:
“Een goede vriendin van mij is styliste en samen zijn we gaan
winkelen. We kozen voor een maatpak in het groen, omdat het
uitstekend bij de kleur van mijn vacht past. Omdat ik last heb
van keuzestress, heb ik ook besloten meteen een heel rek witte
hemden, rode dassen, groene broeken en groene jasjes te kopen.”
“Ik ben op meerdere muizen verliefd. In mijn laatste avonturen
is Duifje Duistermuis vaak in de buurt, maar ze is een beetje
te bezitterig, ik wil wat meer afstand. Patty Spring neemt een
belangrijk plekje in mijn hart in, zij is zalig blond en als ik met
haar uit ga eten, ben ik super zenuwachtig.”
“Mijn spannendste avonturen lijken altijd de meest recente
te zijn, nu is dat Fantasia 16. Maar ook de eerste keer
dat ik verliefd was, was een heel groot avontuur. Wat een
overrompeling! Zij houdt van mij! Zij houdt niet van mij!
Al die wisselende stemmingen! Dat alles heb ik neergeschreven in het boekje ‘Vlinders in je buik’”.

Versterk de veiligheid in jouw buurt
Een BIN of buurtinformatienetwerk is een
samenwerkingsverband tussen inwoners en de
lokale politie binnen een buurt, wijk, gehucht of
deelgemeente. Bedoeling is om inbrekers te snel af te
zijn. Het initiatief om een BIN op te richten komt vanuit
een groep buurtbewoners, die zich daartoe verenigen.
Wie verdachte personen, voertuigen, handelingen
opmerkt, meldt dat best zo snel mogelijk aan de
politie via 101 of 112. De politie beslist na een evaluatie
of het BIN wordt opgestart. Indien ja, dan ontvangen de
BIN-leden een spraakbericht met de nodige info waarop
ze moeten letten. Het BIN wordt ook gebruikt voor
de verspreiding van niet-dringende berichtgeving,
zoals preventie- en feedbackberichten.
Onze gemeente telt al drie BIN’s, waar volgende straten
deel van uitmaken:
BIN Schellebelle waartoe vrijwel alle straten behoren met
als met als contact coördinator kurtrasschaert@telenet.be
BIN Billegem en omliggende straten met als contact
coördinator binbillegem@gmail.com

BIN De Gilde voor alle straten
boven de spoorweg in Wichelen,
plus Strijp, Hulst en Paepestraat met
als contact coördinator cnudde.
nico@telenet.be
Woon je in één van de vermelde straten en ben je
nog geen lid van het BIN? Stuur dan een e-mailbericht
naar de coördinator of spreek hem aan en ontvang via
sms alle relevante informatie uit je buurt. Alle kosten
van de communicatie worden gedragen door de
politiezone. Je kunt gratis lid worden van een BIN en
zo meehelpen om het veiligheidsgevoel in je buurt
te versterken.
Is er nog geen BIN in jouw buurt? Dan gaat de
lokale politie op zoek naar mensen die het engagement
willen aangaan om een BIN op te starten. De
preventiedienst van de politie staat voor je klaar
om je te begeleiden via sofie.peene@police.belgium.eu
of via het telefoonnummer 09/369.00.25. Samen geven
wij inbrekers geen kans.
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Zakkalender op
vrijdagmarkt

Opening Bogaert
Kletsnat, maar dat hadden ze er voor over:
gedeputeerde voor mobiliteit Riet Gillis, onze
burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden bij het uitgestelde inrijden
van de fietspaden op de Bogaert. Ook
bij regenweer staan de paden
dus garant voor een verkeersveilige rit.

Ook in het nieuwe jaar is er elke tweede vrijdag
van de maand markt onder de luifel van ’t
Ankerpunt in Serskamp en dat vanaf 15u. Je vindt
er nog steeds seizoensgebonden producten en
vleeswaren, ambachtelijk brood, ijs, zuivelen hoeveproducten, artisanale bieren en
kruideniersartikelen. Dat alles rechtstreeks van
boer of kweker én in onze streek groot gebracht
en geteeld. Al het goede van onze bodem dus.
Speciaal op vrijdag 14 januari: een handige en
unieke zakkalender met de marktdata voor
elke bezoeker.
Van januari tot april kun je op
de markt stempels op een
spaarkaart verzamelen voor een
boodschappentas. Een volle kaart
deponeer je in een box in de foyer,
waaruit in april dan 25 gelukkige
winnaars worden geloot.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Bij het begin van dit nieuwe jaar biedt ook het Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender
zijn diensten aan. En die zijn uiteenlopend, we pikken
er enkele uit.
Op dinsdagen 25 januari en 1 februari 2022, telkens
van 19u30 tot 21u kun je aansluiten bij de online
infosessies 'stress@work'. We krijgen vaak te horen:
“draag zorg voor jezelf ” en “je mag je werkstress niet
meenemen naar huis”. Maar hoe doe je dat? Tijdens die
twee sessies krijg je concrete handvatten aangereikt
over hoe je aan zelfzorg kunt doen. Beide sessies zijn
gratis.
'Als kleine kinderen groot worden en gamen', is
een interactieve online infosessie op dinsdag 17 mei
2022 tussen 19u30 en 21u. Ze is bestemd voor ouders
en grootouders, die er tips en tricks krijgen om met
hun (klein)kind te praten over gamen. Ook deze
sessie is gratis. Er is de week nadien de mogelijkheid tot
deelname aan een verdiepende live sessie.
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Vaarwel duisternis, welkom licht
Op 8 januari wordt een stukje Serskamp omgetoverd
tot een magische, verlichte sprookjeswereld. Ga
mee op tocht vol lichtpracht en laat je onderdompelen
in de betoverende sfeer.
Wat mag je zoal verwachten?
Vuur en LED acts van Moving Fire Arts, een mythisch
lichtspektakel “Oya en de Dwaallichtjes” door Zazzu,
een vurig muziekstuk op piano door Gusta, “Fire
& Flora” door Ron Jaluai, brandende lotussen en
lantaarns van De Vuurmeesters … en nog veel meer
moois voor jong en oud!
Kom jij ook genieten van een winterse wandeling vol
beleving? Dat kan! Je kiest zelf wanneer je de wandeling
(3,4 km) wil maken. Start jouw schitterende tocht
aan ‘t Ankerpunt in Serskamp tussen 18u en
19u30.

Vaarwel duisternis,
welkom licht

Warme oproep!
Laat Serskamp stralen! Plaats
zoveel mogelijk lichtjes op
je terras, in de tuin, rond het
huis, aan de ramen …

En 'hoe leer je met jongeren praten over tabak,
alcohol en drugs?' Op donderdag 19 mei 2022 komt
die problematiek aan bod tussen 19u30 en 21u. Je
krijgt er tips om daarover in gesprek te gaan met
je kind. Na deze gratis sessie wordt de week nadien
eveneens een verdiepende live sessie aangeboden.

ZAT E R DAG 8 JA NUA R I 2022, VA N 18U TO T 19U30
’ T A N K E R P U N T S E R S K A M P, W A N D E L I N G V A N 3 , 4 K M
GR A AG ME T L A AR ZEN, ZAKL A N TA ARN EN FLUOHE SJE .

in moeilijke tijden

Beste inwoners,

Praktisch?
• Het dragen van een mondmasker is verplicht
(vanaf 6 jaar) langs de volledige wandeling tussen 18u en
19u30. Hou tijdens het genieten ook steeds voldoende
afstand tussen de andere wandelaars.
• Ook al is alles verlicht, een zaklamp komt altijd van
pas. Trek ook een fluohesje aan.
• Deelnemers worden verwacht een geldig Covid
Safe Ticket (vanaf 12 jaar en 2 maanden) te hebben.
Dit wordt gecontroleerd bij het betreden van het
terrein van ’t Ankerpunt.
• Éénrichtingsverkeer wordt voorzien.
• De wandeling is toegankelijk voor buggy’s, maar
hou er rekening mee dat de route ook over aardewegels
gaat. Daar zijn de paden smaller en kan het modderig
zijn.
• Voorzie stevig schoeisel en eventueel een paraplu
of regenkledij bij slecht weer.

Geïnteresseerd? Meer informatie kun je
opvragen op het nummer 078 35 34 35 of via
preventieTAD@cggwaasendender.be.
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Eerst en vooral wil ik iedereen de beste wensen
overmaken voor het nieuwe jaar. lk wens jullie
allen een jaar toe vol verwondering, grenzen
overwinnen, genieten en er bovenal zijn
elkaar. Uiteraard zal het coronavirus ook nog
volgend jaar een stuk van ons leven bepalen, maar
de eerste signalen van de wetenschappers over
de omnikronvariant klinken in alle voorzichtigheid
positief. Daarom wil ik hoopvol het nieuwe jaar
in gaan en hoop ik dat we langzaamaan naar een
normaler leven kunnen teruggrijpen. Een leven
waarin we steeds meer de dingen kunnen doen
waar we ten volle van genieten en dit zonder al
te veel richtlijnen. De jaarlijkse nieuwjaarreceptie
zoals we die telkens op de eerste zondag van het
nieuwe jaar organiseren, dankzij de medewerking van
tal van onze verenigingen, kan door de beperkingen
nu niet doorgaan. Als lokaal bestuur vonden we het
wel belangrijk om voor onze inwoners een waardig
alternatief uit te werken. Daarom organiseren we
op zaterdag 8 januari ’s avonds voor het eerst
de ‘Wichelse Wintergloed’, een vuurwandeling
voor klein en groot, met als startpunt ’t Ankerpunt
in Serskamp. Het wordt een wandeltocht vol met
vuur, lichtjes, lichteffecten en vuurspuwers. In deze
Warmste Gazette, vinden jullie alle praktische info.
Zo maken we op een magische manier de overgang
van het oude naar het nieuwe jaar. We zeggen
vaarwel aan de duisternis en verwelkomen het licht.
Laat 2022 een jaar worden met veel licht als teken
van hoop, maar vooral met heel veel warmte naar
alle inwoners toe. Iedereen dus van harte welkom
en alvast een warm en gezond nieuw jaar
toegewenst.
Jullie burgemeester,
Kenneth Taylor

LOKAAL BESTUUR

Lokale cartoonist Wim De Wael
geeft ons maandelijks een luchtige
blik op de actualiteit.

QR-code ophaalrondes Verko
Heb je de recycle-app al op je
smartphone geïnstalleerd? Je kunt er
niet alleen de ophaalmomenten,
sorteerinformatie en info over de
recyclageparken in raadplegen,
maar je krijgt ook handige
meldingen
zodat
je
zeker altijd up-to-date
blijft. Ter herinnering : voor
onze gemeente wordt de
donderdagronde vanaf dit
jaar de maandagronde!

