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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

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

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
derde schepen

Yvan De Coninck
vijfde schepen

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu, dorpsrenovatie

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: cultuur & bibliotheek,
toerisme, jeugd, informatica & communicatie, inspraakbeleid, kinderopvang.

bevoegdheden: ruimtelijke ordening en
stedenbouw, derde en vierdewereldproblematiek, huisvesting,
gehandicaptenzorg

Conny Beelaert
OCMW-voorzitter - zesde schepen

H E T gemeente B E S T U U R

ONAFHANKELIJK RAADSLID

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

OPENINGSUREN

GEMEENTEDIENSTEN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

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

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 :
Coördinator burgerzaken :
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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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

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

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

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

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Daan Vanheel, Lutgard Coppens :
052 43 24 27
Anne Roos : 052 42 24 19
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

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

Openbare werken
Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23
Patrick Lauwereys : 052 43 24 21
Ria Roelandt : 052 43 24 20
openbare.werken@wichelen.be
Willy Melkenbeek : 052 43 24 14

Jeugddienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
jeugddienst@wichelen.be

Sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
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

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor houdt zitdag
op vrijdag, telkens van 8 tot 9 uur of op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 00

Beste inwoners,

Aangezien wij als gemeentebestuur trachten een
zo goed mogelijke dienstverlening te bieden naar
onze inwoners toe, zal het gemeentehuis vanaf nu
ook geopend zijn op woensdagnamiddag van 13u
tot 15u. De gemeentediensten moeten ten dienste
staan van de inwoners en dat willen we op deze
manier verduidelijken.
Binnenkort zal u op de invalswegen van onze
gemeente een bordje met daarop een camera
zien verschijnen. Dat heeft niets te maken met
filmprojecten, maar wel met de mobiele camera die
de politie heeft aangekocht. Steeds meer wordt onze
gemeente getroffen door zwerfvuil en overlast. Hier
moet paal en perk aan gesteld worden. Daarom zal
een mobiele camera ons de mogelijkheid geven om
op een onzichtbare manier de daders van dergelijke
praktijken op heterdaad te betrappen. Ook de
minimumboete werd opgetrokken tot 250 euro. Er
moet een einde komen aan het sluikstorten, onze
gemeente is te mooi om ze door enkelingen te
laten vervuilen.
Via de Gemeentelijke Holding werd de gemeente
getroffen door de financiële crisis. Wij zullen nog
meer de knip op de beurs moeten houden. Wij blijven
er echter voor streven om geen belastingsverhoging
door te voeren, dat zou het iedereen alleen maar
moeilijker maken. Een verstandig beleid investeert
waar het moet en bespaart waar het kan.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

De voorbije maanden waren er opnieuw tal van
activiteiten die onze gemeente op de kaart plaatsten:
de aankomst van de Sint in Schellebelle dat opnieuw
een groot succes werd, de toneelverenigingen
gaven weer het beste van zichzelf, in Serskamp
werd er een nieuw bos aangeplant van maar liefst
één hectare groot,... Voor de kinderen organiseerde
de gemeente samen met de jeugdraad een
Jeugdcultuurstraat, waar meer dan 300 kinderen
zich konden uitleven,…
U ziet dat onze gemeente leeft en dat moeten we
blijven nastreven.

Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
Veldrit in Diegem
Net zoals vorig jaar gaat de gemeente Wichelen als sportpromotionele
actie voor eindejaar naar de superprestigeveldrit in Diegem! Deze avondveldrit, een klassieker op de kalender, gaat door op vrijdag 23 december.
Voor de mensen van onze gemeente legt de sportraad een bus in die stipt
om 17u30 vertrekt aan het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen. We vertrekken in Diegem om 21u30.
De busrit en het toegangsticket in Diegem kosten samen € 10 per persoon.
Wie wenst mee te gaan dient zich in te schrijven op de sportdienst (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen)
De reservering is pas geldig na contante betaling!
De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

Scholenveldloop 2011, wat een succes!
Een dikke proficiat aan alle deelnemers van de scholenveldloop editie 2011.
We bedanken langs deze weg ook graag de Stichting Vlaamse Schoolsport voor de medewerking aan de organisatie,
de ouders die terug een waardevolle bijdrage deden, Rode kruis en politie voor de bereidwillige medewerking, en ook
voetbalclub KVV Schelde voor de ter beschikking stelling van het terrein en de noodzakelijke medewerking op de dag
zelf! Hopelijk wordt elk volgende organisatie er één zoals deze.
Een speciale vermelding voor de winnaars in de 12 deelnemerscategorieën: Emma De Landsheere, Arno Schepens, Lisa
Cailly, Julot Huybrechts, Merel Schepens, Lukas Lasuy, Julie Van Lunter, Kobe Druwe, Khaila Raes, Wieter Annaert, Febe
Triest, Guus Van Hecke.

ATLETIEKCLUB EERLIJK STREVEN
Op maandag 6 februari 2012 start de atletiekclub met hun jaarlijkse Start2Run.
Gedurende 10 weken wordt onder leiding, en in groep, getracht op een rustige wijze 5km te joggen. Het uiteindelijke
doel is deze 5km te joggen op de “10 VAN WICHELEN”, een jogwedstrijd voor jong en oud die door de gemeentelijke
sportdienst wordt georganiseerd op zaterdag 14 april 2012, deze keer rond het Dorp in SERSKAMP.
Dit is jouw kans om eindelijk eens de loopschoenen aan te trekken !!!
Ook jij kan 5km joggen!!
We komen samen op maandag, woensdag en vrijdag aan het clublokaal, naast het Sociaal Huis in Wichelen, van 19.00u
tot 20.00u. Kostprijs voor het deelnemen : 20 euro, verzekering en begeleiding inbegrepen. In deze prijs zit ook jouw
inschrijvingsgeld voor je 5km in de “10 Van Wichelen”
Wat heb je nodig ? Goede loopschoenen en een sportieve outfit.
Een deel van deze inschrijving kan u terugkrijgen via uw mutualiteit. Vraag ernaar !!
Meer info bij Linda Keppens 0477 417027 of Tom Haentjens 0472 872629
http://www.bloggen.be/atletiektestblog321/
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Jeugd
Wichelen for life

Jeugdcultuurstraat

Ook dit jaar slaan de leden van de jeugdraad en de
jeugddienst de handen in elkaar, en zijn ze gestart
met de organisatie van de KERSTMARKT WICHELEN.
Met deze markt willen we op zondag 18 december,
vanaf 16u, iedereen verwelkomen op het Gemeentelijk Domein (Wichelen).
Daar zullen dranken, koud én warm, lekkere hapjes
en tal van extra’s zorgen voor de nodige gezelligheid. In verschillende kraampjes rond een knisperend
kampvuur zal je dit alles terugvinden. MAAR dat is
niet alles!! Dit jaar willen we er nog eens volop voor
gaan en stellen we u graag voor aan onze actieweek:
WICHELEN FOR LIFE. Door alle activiteiten in teken
van ‘music for life’ te bundelen willen we meer draagkracht en een grotere opkomst verzekeren. We sluiten deze actieweek af met een heuse slotshow in het
gildenhuis. *Voor meer info zie achterflap.

De eerste editie van de jeugdcultuurstraat was een
absoluut succes. Onder een stralende zon leefden
334 jongeren tussen 5 en 16 jaar zich uit op tal van
toffe activiteiten met de tonen van DJ Svenneuh op
de achtergrond. Alle Wichelse jeugdbewegingen waren vertegenwoordigd en KSJ Scheldeland maakte
er meteen een gewestelijke activiteit van. Daardoor
waren er ook kajotters uit onder andere Laarne en
Oosterzele aanwezig.

De opbrengst van deze initiatieven zullen integraal
geschonken worden aan Music for Life 2011. Voor het
zesde jaar op rij zamelt Studio Brussel, samen met
het Rode Kruis, langs deze weg geld in voor een goed
doel. Het ingezamelde bedrag van Music for Life 2011
zal dan ook integraal besteed worden aan de hulpprogramma’s van het Rode Kruis. We hopen op 18
december zoveel mogelijk mensen op het gemeentelijk domein bijeen te krijgen, om zo een steentje
aan het “Glazen Huis” bij te dragen!

De jonge deelnemers konden zich uitleven met
action-painting, een fietsparcours, hindernissenparcours en touwklauteren. Voor de muzikale jongeren
was er een cursus djembé en een initiatie zumba.
Achter de pastorij zorgde een goochelaar voor
spektakel en die leerde nadien ook truckjes aan
de aanwezigen. Verder waren er nog een schminkstand, springkastelen, reuze-gezelschapsspelen, extreem sjorren en bierbakstapelen. Met behulp van
meer dan 70 begeleiders en de samenwerking met
de verschillende lesgevers was dit een overdonderend succes! De jongeren kunnen in ieder geval niet
wachten tot volgend jaar. Ik wil dan ook IEDEREEN
bedanken voor de inzet en het enthousiasme de
ganse dag door.

Dit komt tot stand met de steun van: JOC Antigoon, Chiro
Wichelen,KLJWichelen,VKSJWichelen,ChiroSerskamp,
Scouts Serskamp, Jeugdhuis YOKA, De Slimme Zet, LOL
Wichelen, de scholen en Gemeente Wichelen.

Technische dienst
Vraag nu een gratis (basis-)energiescan of opvolgscan
Tijdens deze koude maanden zal het u nog meer opvallen dat de energiekosten toenemen.
Maar door ons gedrag wat aan te passen, kunnen we makkelijk tot 15 % per jaar op ons energieverbruik besparen.
Inwoners van de gemeente Wichelen kunnen een gratis energiescan of opvolgscan aanvragen.
Tijdens de scan zal een medewerker van de Kringwinkel Teleshop uw huis doorlichten op vlak van energieverlies.
Wenst u vooraf meer informatie contacteer dan :
Mevr. Anne Roos – 052 43 24 19
Mevr. Astrid De Ridder – 052 43 24 60
Inschrijvingsstrook energiescan :
Naam : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Adres : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer : ...........................................................................................................................................................................................................................
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD – december 2011
Tonnagebeperking in de Watermolenweg
In de Watermolenweg, gelegen tussen Billegem en de Paepestraat te Wichelen, is een tonnagebeperking ingevoerd.
Dat betekent dat voertuigen van meer dan 7,5 ton daar niet meer mogen passeren, uitzondering wordt gemaakt voor
plaatselijk verkeer. De breedte van de rijweg leent zich daar immers niet tot doorgaand zwaar verkeer.

Kunstwerken voor gemeentegebouwen
In de patio van het Sociaal Huis is het kunstwerk ‘De Kleren van de Baders’ van Djef Blok geplaatst. Misschien nog meer
in het oog springt het kunstwerk ‘Elementen in aluminium, staal en polyester van Willy Segers dat op het grasperk voor
het Sociaal Huis ligt neergevleid en de band met de Schelde beklemtoont. Klein maar fijn is het beeldje ‘Samen op Stap’
van Karlien Vereecken, dat op de piano in de ontvangstruimte van de pastorie van Schellebelle tentoon is gesteld.

De winter is op komst !
Bij zwaar winterweer is het doeltreffender om eerst de baan vrij te maken van sneeuw en dan pas te strooien met zout.
Daarom is een sneeuwschop aangekocht, die gemonteerd kan worden op de nieuwe tractor van de technische dienst.
De uitgave bedraagt ongeveer € 14 000.

Verplaatsbare veiligheidscamera’s in onze gemeente
In samenwerking met de lokale politie worden veiligheidscamera’s op overlastplaatsen in onze gemeente opgehangen.
Zo kan snel en gevat worden gereageerd op ongewenste zaken zoals sluikstorten, drugdealing en loslopende honden.
De camera’s zullen geregeld van plaats worden veranderd en zijn vrijwel niet te zien.

Parkeerplaats voor mindervaliden op Galgenberg
Na advies van de lokale politie wordt op de parkeerstrook voor de woning Galgenberg 5 te Serskamp een parkeerplaats
voor mindervaliden ingericht. Op die manier zijn er over de hele gemeente én tegelijkertijd goed verspreid al een
twintigtal voorbehouden parkeerplaatsen aangebracht.

Werner Van Der Eecken ereburgemeester
Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2011 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois de
eretitel van het ambt van burgemeester verleend aan de heer Werner Van Der Eecken. Hij was onafgebroken lid van
het college van burgemeester en schepenen sedert begin januari 1983, eerst als schepen en na het overlijden van
burgemeester John Taylor op 21 februari 2004 als waarnemend burgemeester tot en met 1 juni 2004. Aansluitend werd
hij als burgemeester benoemd op 2 juni 2004 en hij bleef het ambt uitoefenen tot en met 1 maart 2010. Voortaan heeft
onze gemeente dus een ereburgemeester onder zijn inwoners.
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Geboorten
Noa Behiels (08/07/2011)
Bernd Perremans (14/07/2011)
Frauke Reynvoet (19/07/2011)
Lore Van den Bogaert (23/07/2011)
Emiel De Baets (28/07/2011)
Remi Le Percq (29/07/2011)
Elise D’Hondt (03/08/2011)
Alyssa Andries (03/08/2011)
Thijn Bellanger (04/08/2011)
Daan Vereertbrugghen (11/08/2011)
Lewis Van Wesemael (21/08/2011)
Neo De Wilde (23/08/2011)
Febe Buffels (29/08/2011)

Ada De Winne (29/08/2011)
Luca De Clercq (31/08/2011)
Sara Badr (08/09/2011)
Finn Laenens (09/09/2011)
Datya-Grace Taghon (14/09/2011)
Ashley Verstraeten (16/09/2011)
Nonna Bostoen (17/09/2011)
Amir Viskhanov (17/09/2011)
Alison Huylebroeck (18/09/2011)
Mare De Prez (24/09/2011)
Rosalie Storme (30/09/2011)
Layina Desmet (05/10/2011)
Axl Eeckhout (08/10/2011)

Cayden Van der Borght (11/10/2011)
Sarra Hadj Mohamed (14/10/2011)
Margot Brantegem (14/10/2011)
Arne Renette (16/10/2011)
Emma Sarbenov (19/10/2011)
Yuma Erauw (25/10/2011)
Wout Fant (25/10/2011)
Damien Govaert (27/10/2011)
Norah Jappens (05/11/2011)
Britt De Coster (11/11/2011)
Arvin Van Hecke (16/11/2011)

Huwelijken
Franky Roelandt en Lien Van Driessche (06/08/2011)
Michel Schmidt en Marina De Maesschalck (06/08/2011)
Davy Oosterlinck en Ulricke Vander Linden (13/08/2011)
Kenneth Baeyens en Evelyne Caroes (13/08/2011)
Bart Boon en Greet De Rouck (13/08/2011)
Geert Blancquaert en Isabelle Suy (03/09/2011)
Wim Dheere en Tracy Braeckman (10/09/2011)
Michael De Bock en Annelies Vincke (16/09/2011)
Kris Van de Velde en Nele Vanacker (20/08/2011)
Freddy Denoble en Inge Buggenhout (20/08/2011)
Willy Uyttendaele en Leonie Van Leuven (26/08/2011)
Jeroen Temmerman en Kathy De Mesel (08/10/2011)
Jürgen Van Wesepoel en Isabel Van Droogenbroeck (11/10/2011)
Stijn Govaert en Pascale Cornu (29/10/2011)
Tom De Bonte en Lieve De Schepper (11/11/2011)

Overlijdens
Germaine Van Styvendaele (31/07/2011)
Monique Van den Berghe (31/07/2011)
Gabi Crombeen (03/08/2011)
Alice Bonnarens (08/08/2011)
Willy Verhaegen (09/08/2011)
Albert Bové (16/08/2011)
Gerard Remory (22/08/2011)
Elsa Fabbro (24/08/2011)
Maria Van De Wille (03/09/2011)
Irma D’Hondt (03/09/2011)
Jean Carlo De Coninck (03/09/2011)
Remy Smekens (04/09/2011)
Gustaaf Van Moere (06/09/2011)
Jan De Winter (07/09/2011)

Jozef Roels (16/09/2011)
Jozef De Winter (18/09/2011)
Steven Angenon (23/09/2011)
Hendrik Roels (03/10/2011)
Giliaume De Dycker (07/10/2011)
Emiel De Jonge (08/10/2011)
Hugo Baetens (12/10/2011)
Elisabeth Clincke (21/10/2011)
Leon De Vleeschouwer (30/10/2011)
Leonie Van den Abeele (02/11/2011)
Robert De Decker (17/11/2011)
Gaston Van der Haegen (18/11/2011)
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INBEELD

persmoment beeldenstroom 2012

Aankomst
Sint-maarten

zumba in de
cultuurstraat

© webnieuws Wichelen

Festival van Vlaanderen 2011

Gemeente en politie schenken
fluohesjes en –rugzakhoes

laureaten van de arbeid
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Een dag op pad met…
...Freddy, bezorger van de warme maaltijden aan huis

Ik spreek af met Freddy op dinsdagochtend 08 november 2011, een
eerder warme novemberdag. Ik realiseer me net dat ik geluk heb want
er is altijd kans dat we deze ronde
moeten trotseren in de gietende
regen, over een besneeuwd of glad
wegdek, een stormachtige of zelfs
een snikhete dag.
De vaste waarde van het OCMW
voor de levering van de warme
maaltijden aan huis is Freddy De
Knijf. Al 21 jaar zorgt hij ervoor dat
onze klanten tijdig een warme maaltijd op hun tafel krijgen. En op hun
tafel krijgen mogen we nogal letterlijk nemen want Freddy wordt
in ieders huis langs de achterdeur
verwelkomd. Hij zorgt er vervolgens
voor dat de maaltijd netjes op tafel
komt te staan of daar waar de mensen het graag hebben.
De werkdag start voor Freddy om
08.00 uur. Samen met het keukenpersoneel begint Freddy met de
voorbereidingen van de maaltijden.
Zij zijn van ’s morgens in de weer
met het bereiden van de maaltijden
zodat Freddy ten laatste om 10.00
uur kan vertrekken. De soep en de
maaltijden gaan samen in de verwarmkast, die ervoor zorgt dat de
maaltijden tot het einde van de rit
hun warmte en kwaliteit behouden.
Wanneer de verwarmkast en de
desserten, in de speciaal daarvoor
uitgeruste bestelwagen geschoven
zijn, kunnen we vertrekken.
Vandaag hebben we 56 maaltijden
te leveren en we zijn om 9u50 vertrekkensklaar. “’t zijn er al eens 68
geweest en op het moment dat ik
startte, 21 jaar geleden, waren het

er ongeveer 30”, aldus Freddy. We
mogen bijgevolg stellen dat de ronde
verdubbeld is. Zoutloos, gesneden
vlees, geen pasta, geen vis, dieet, enkel puree, alle dagen van de week,
één dag of twee of drie dagen, enkel in het weekend,… ik merk een
waslijst van mogelijke combinaties
op. Gelukkig kent Freddy zijn klanten. Zo weet hij ongeveer wie wat
en wanneer eten krijgt.
Vol van ervaring en gewoonte vloeien Freddy’s handelingen naadloos in
elkaar over. De ronde kent hij op
zijn duimpje, alsook de vaste plaats
om de wagen te keren. De ene keer
is hij al wat langer binnen bij de
mensen. “Als ze mij zien, willen veel
mensen een babbeltje slaan, een wijziging doorgeven of soms ook eens
een opmerking maken” verduidelijkt Freddy. “Soms vind ik het spijtig
dat ik niet meer tijd kan uittrekken
voor de mensen maar de tijd om de
maaltijden tijdig te leveren tikt weg”
voegt Freddy hier nog aan toe. Iedereen krijgt graag zijn maaltijd op
een regelmatig en vast tijdstip. Op
bepaalde momenten is Freddy ook
al de redder in nood geweest. “Een
oudere man was achteraan in de
tuin gevallen en kon zelf niet meer
recht. Een andere keer zag ik een
vrouw op de grond liggen maar ik
geraakte niet binnen, toen heb ik de
hulpdiensten moeten verwittigen”
zegt Freddy.
De laatste maaltijd wordt geleverd
stipt om 12u30. We zijn erin geslaagd om 56 mensen op tijd een
warme en lekkere maaltijd te bezorgen. Een maaltijd die bereid
werd door onze eigen keuken van

het Woonzorgcentrum Daar mogen
we toch wel fier op zijn. Rond kwart
voor één bereiken we het Woonzorgcentrum. De wagen wordt uitgeladen en de afwassers van dienst
weten alweer wat doen waardoor
Freddy nu eindelijk zelf zijn middagmaal nuttigen. In de namiddag wacht
er Freddy nog administratie zoals de
wijzigingen op de lijst aanduiden, die
als basis voor de facturatie dient en
te zorgen dat de lijst voor de volgende dag of het komende weekend kloppen. Tijdens het weekend
wordt de taak van Freddy overgenomen door vrijwilligers van VZW
Onthaal die de maaltijden voor de
inwoners van de deelgemeente Wichelen bezorgen. Voor de deelgemeentes Schellebelle en Serskamp
doen wij beroep op een traiteur.
Van het rondrijden met het eten
en het overschrijden van het middaguur, begint mijn maagje toch
ook wat te knorren. Stiekem was ik
ook een beetje nieuwsgierig om de
proef op de som te nemen en zelf
eens van de balletjes in tomatensaus
te proeven. Nadat de temperatuur
van de soep en de maaltijd wordt
gemeten en blijkt te voldoen aan de
opgelegde kwaliteitsnormen, mag
ook ik een lekkere en warme maaltijd verorberen.
Personen die graag een warme
maaltijd aan huis geleverd krijgen,
kunnen hiervoor terecht bij de
thuiszorgdienst van het Sociaal Huis,
Oud Dorp 2 te Wichelen. Voor de
aanvragen kan u terecht bij mvr
Ilse Van Kerckhove, 052 43 24 57 of
thuiszorg@ocmw-wichelen.be .
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OCMW
Welzijnsschakel en OCMW - Wichelen
Activiteiten
Koken is in dezer dagen. Om in te spelen op deze tendens, organiseerde
welzijnsschakels net als vorig jaar een kookavond op 28 oktober 2011 waar
alleenstaande ouders met kinderen aan konden deelnemen. De kinderen
maakten samen met hun ouders een budgetvriendelijke en gezonde maaltijd klaar. Het was leerrijk, leuk en lekker.
Welzijnsschakel Wichelen nodigde in samenwerking met het OCMW Wichelen op 12 november Sint Maarten uit die voor de 26 aanwezige kinderen
een geschenkje meebracht. Daarna konden groot en klein genieten van het
poppentheater “Pedrolino” en werd de namiddag afgesloten met een gezellige maaltijd.
Welzijnszorg
Welzijnszorg is een VZW die armoede bestrijdt in Vlaanderen en Brussel. Door het voeren van campagne, het
opzetten van projecten, fondsenverwerving, vorming en beleidsmedewerking probeert welzijnzorg armoede in
Vlaanderen en Brussel uit te sluiten.
De actie van welzijnszorg 2011 “Armoede is geen kinderspel” is momenteel actueel en duikt overal op in het
straatbeeld. Voor kinderen uit gezinnen in armoede is het een harde levensweg. De school betekent vaak een
hindernissenparcours door de moeilijke levensomstandigheden van de ouders. Gebrek aan zelfvertrouwen en
financiële middelen liggen vaak aan de basis waardoor kinderen niet terecht komen in het vrijetijdsaanbod op eigen
gemeente.
Een van acties die welzijnszorg jaarlijks organiseert in de decembermaand is de actie “Soep op de stoep”.
Welzijnsschakel Wichelen en het OCMW Wichelen zetten samen hun schouders onder dit project. Meer informatie
hieromtrent vindt u in het artikel “Soepdrinkers gezocht” in dit infoblad.
Wil je graag meer weten over toetreding tot de Welzijnschakel Wichelen of gratis lid worden,
aarzel niet volgende contactpersonen aan te spreken:
• WZS-Wichelen:
- Lutgarde Duquet Tel. 052 42 41 30 of GSM 0472 574 547 – onthaalschakel@telenet.be
- Simone Govaert Tel. 052 42 27 03 – simonegovaert@skynet.be
• De maatschappelijk werkers op de sociale dienst van het OCMW Wichelen, Tel. 052 43 24 50.

Soepdrinkers gezocht!
In België leven 1.600.000 Belgen in armoede waardoor ze merken dat
er bepaalde mogelijkheden en kansen zijn die aan hen voorbijgaan. Elk
jaar in december is het actiemaand bij Welzijnszorg. Sinds enkele jaren
gaat dit gepaard met de actie “Soep op de stoep”.
In december kom je overal in het straatbeeld wel ergens een “Soep
op de stoep-actie” tegen. Zo werd er de laatste 2 jaar in het Sociaal
Huis in Wichelen een actie georganiseerd door OCMW Wichelen en
Welzijnsschakel.
Tijdens de week van 19 tot 23 december 2011 slaan OCMW Wichelen en Welzijnsschakels terug de handen in elkaar om dagelijks verse
soep aan te bieden aan de bezoekers en het personeel van het Sociaal
Huis.
Elke werkdag tussen 9u30 en 12u nodigen we iedereen graag uit om
aan de “Soep op de stoep-stand” onder het afdak van het Sociaal
Huis even halt te houden om een kop lekkere warme soep te komen
drinken tegen een vrije bijdrage. De opbrengsten van alle acties gaan
naar Welzijnszorg die zich dagelijks inzet in hun diverse projecten om
armoede te bestrijden.
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OCMW
Wichelen bedankt zijn vrijwilligers
2011: het Europees jaar van de vrijwilligers. Het gemeente- en
OCMW - bestuur van Wichelen wilden deze gebeurtenis niet
zomaar laten voorbijgaan en namen de gelegenheid te baat
om de mensen die zich vrijwillig inzetten te bedanken.
Op 16 september 2011 organiseerden beide besturen een feestelijke avond ter waardering van de inspanningen
die de vele vrijwilligers op onze gemeente leveren. Een 160-tal vrijwilligers gingen op de uitnodiging in. “Vrijwilligers
zijn het cement van onze samenleving. Zonder vrijwilligers geen toneel, geen animatie, geen jeugdbewegingen, geen
brandweer, geen voetbal,….” aldus een lovende burgemeester. Vervolgens werden symbolisch 18 vrijwilligers, die
door de inwoners van Wichelen werden genomineerd, gehuldigd als “vrijwilligers van het jaar”. Zij mochten een
mand met streekproducten in ontvangst nemen.
De verkozen vrijwilligers per categorie zijn:
Gezondheid

Simone Govaert

Sport
		

Dagelijks bestuur gemeentelijke sportraad Wichelen (Ivan Vergult, Nico De Gussem, Mario Levantaci
en Stefan Verhavert)

Jeugd

Organisatie fietsbehendigheid voor scholieren (Daniël De Pauw, Raoul De Smet en Herman Vereecken)

Senioren

Margaretha (Margriet) Kregersman en André Van De Velde)

Cultuur

Willy De Beer

Milieu

Jo Van Der Fraenen (Musical De Belhamel)

Welzijn
		

VZW Onthaal (Johan Henderickx, Marie – Jeanne De Cock, Emelie Cobbaert, Leona Van Den Abeele,
Willy De Beer en Lutgarde Duquet)

Mantelzorg

Lisette De Grauwe

Nadien volgde er een receptie waar, als kers op de taart, het college van burgemeester en schepenen zich vrijwillig
inzette om tot 23.00 uur de bediening van de aanwezigen te verzorgen. Na 23.00uur werd deze taak overgenomen
door ons vrijwillig brandweerkorps.
Wij kunnen ons vandaag geen samenleving meer voorstellen zonder vrijwilligers en zonder mantelzorgers. Bovendien zal het vrijwilligerswerk een uitdaging worden voor de toekomst en het beleid want vrijwilligers en mantelzorgers zullen steeds belangrijker worden in onze maatschappij die grijzer, groener en gekleurder wordt. Het bestuur
wenst nogmaals aan alle vrijwilligers en ook diegenen die niet aanwezig konden zijn, zijn uitdrukkelijke dank te
uiten.

Bedankt!

OCMW contact
Maatschappelijk werkers OCMW Wichelen
Oud Dorp 2 – 9260 Wichelen – 052 43 24 50
- Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@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
- Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be
- Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
- Jole De Corte – 052 43 24 54
jole.decorte@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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Senioren
Reanimatieles voor senioren
De seniorenraad organiseert jaarlijks een gespreksnamiddag voor
senioren. Eerst wordt er een interessant onderwerp aangesneden
om vervolgens de namiddag op een ontspannende manier af te
sluiten.
De gespreksnamiddag was dit jaar gepland op maandag 21 november
2011. Als onderwerp werd gekozen voor een heuse reanimatieles.
Dr Jan Leemans en collega, beiden cardiologen in het OLV–ziekenhuis te Aalst, kwamen ons hierover een woordje uitleg geven. Tijdens
de les werd er voornamelijk nadruk gelegd op de herkenning van
de symptomen van een hartaanval en op de rol van onmiddellijk
uitgevoerde hartmassage in het geval van een hartstilstand. “Een
hartaanval of de voorafgaande klachten herkennen is één van de
belangrijkste factoren en kan jouw of iemand anders’ leven redden”,
aldus Dr Jan Leeman.
Dille, Gents meest bekende travestiet, beëindigde de namiddag op
een ludieke en muzikale manier. De senioren werden op sleeptouw
genomen met de ene bekende hit na de andere. Het was alvast niet
makkelijk om op de stoel te blijven zitten bij het aanschouwen van
dit aanstekelijke optreden. Een streling voor ogen en oren!

60-plusgids
De 60-plusgids, een gids voor wie het pensioen
nadert, heeft een nieuwe editie uit. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin geeft dit
naslagwerk al voor de dertiende keer uit. Voor
deze versie werd er samengewerkt met de Vlaamse
Ouderenraad, de kenners bij uitstek die niet alleen
de belangen van senioren verdedigen maar ook het
ouderenbeleid mee uitstippelen.

U kan deze gids online raadplegen op:
www.60plusgids.be
www.vlaanderen.be/publicaties
u kan deze gids bestellen via de site
van de Vlaamse overheid
www.vlaanderen.be/publicaties
of via het gratis nummer

Voor meer info kan u ook terecht op de
sociale dienst van het OCMW Wichelen.
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Bevolking
Aanbrengen huisnummer
Regelmatig wordt vastgesteld dat het huisnummer aan de woning ontbreekt. Dit is niet alleen een inbreuk op art.
2.10.4 van het politiereglement (Afdeling II - Veiligheid en gemak van doorgang - Hoofdstuk 10 : nummering der
gebouwen) maar vormt ook een ernstig probleem wanneer hulpdiensten een bepaald adres, misschien UW
ADRES moeten aandoen en niet meteen de plaats vinden waarvoor zij dringend werden opgeroepen.
Een huisnummer dient onder de volgende voorwaarden te worden aangebracht:
- het huisnummer wordt stevig op de voorgevel aangebracht links van de ingangsdeur op een hoogte van 2 meter
en dient goed leesbaar te zijn vanop de openbare weg
- ligt het gebouw op meer dan 5 meter achter de rooilijn, dan wordt het huisnummer duidelijk zichtbaar
aangebracht op de brievenbus aan de openbare weg
- de gebruiker zorgt voor deze verplichting; voor onbewoonde of niet-verhuurde gebouwen geldt deze verplichting
voor de eigenaar

Belgische identiteitskaart,
paspoort of verblijfstitel
(model met chip)
gestolen of verloren?
Bel gratis DOC STOP en voorkom frauduleus gebruik.
DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder
van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt
om, waar ook ter wereld, 24u/24u, het verlies of de
diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te
melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik
maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in
de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar
is, moet men bellen naar +32 2 518 2123).
Diefstal of verlies: wat doen?
- In geval van diefstal. Bel onmiddellijk naar DOC STOP. Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde
politiebureau of bij uw lokale politie.
- In geval van verlies. Bel onmiddellijk naar DOC STOP. Ga vervolgens naar de bevolkingsdienst van de gemeente.
Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor een voorlopig attest.
Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, dient u altijd eerst aangifte van het verlies te doen
bij de politie alvorens naar de vreemdelingendienst van de gemeente te gaan.
Een systeem dat u tegen identiteitsfraude beschermt.
Na het vaststellen van uw identiteit, wordt uw document in slechts enkele minuten geblokkeerd op de site
www.checkdoc.be. Deze website wordt door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te
gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Dankzij DOC STOP en
Checkdoc, bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten!
Wat gebeurt er na uw telefoontje?
- Identiteitskaarten en verblijfstitels. U ontvangt een brief waarin uw melding van verlies of diefstal wordt
bevestigd. Indien u uw document terugvindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf uw telefoontje, om deze te
deblokkeren. Na die termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet u een nieuw document
aanvragen. Voor identiteitskaarten kan dit bij de bevolkingsdienst in één van de 3 deelgemeenten, voor verblijfstitels
kan dit bij de vreemdelingendienst in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.
- Paspoorten. Vanaf het moment dat u DOC STOP belt, wordt uw paspoort ongeldig verklaard. Indien u dit nodig
heeft om te reizen, vraag dan op tijd een nieuw aan bij de bevolkingsdienst van de gemeente, Sociaal Huis, Oud
Dorp 2 te Wichelen.

Voor meer info, surf naar
www.docstop.be of www.checkdoc.be
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Milieu
Sluikstorter zal diep in de beugel moeten tasten
Om sluikstort en zwerfvuil een halt toe te roepen, heeft de gemeenteraad beslist tot het invoeren van een belasting op
het weghalen van sluikstort. Onder sluikstort wordt verstaan élke vorm van illegaal achterlaten van afvalstoffen, groot
of klein. Indien een overtreder wordt geïdentificeerd zal deze de gerechtelijke gevolgen moeten dragen én tevens
een gemeentelijke belasting van minimum 250 euro moeten ophoesten.

Lekker Leven Beurs
In het eerste weekend van november was er heel wat te doen. Naast de bosuitbreiding en de aankomst van SintMaarten in Schellebelle, vond op zaterdag en zondag eveneens een grote milieubeurs plaats in de Festivalhal in
Berlare. Met ca. 800 bezoekers kan deze “Lekker Leven” beurs gerust een schot in de roos genoemd worden. Naast
standen over zonne-energie, warmtepompen, dakisolatie, ecologisch leven en fietsen waren er eveneens een 20tal
standen met streekproducten die duidelijk heel erg in de smaak vielen bij de bezoekers.
Onder de bezoekers werden twaalf geschenkpaketten (oxfam/Eandis) en 2 plooifietsen verloot. Het gemeentebestuur
wenst de winnaars nogmaals proficiat en hoopt op een volgende editie van de milieubeurs u opnieuw in groten getale
te mogen verwelkomen.

Succesvolle boomplantactie in Serskamp
Begin november 2011 werd het gemeentelijk Hazeveldbosje in de Schoolstraat uitgebreid met één hectare. Op zondag
6 november namen een 250 tal mensen deel aan de geleide wandelingen van Natuurpunt en PASAR en plantten zij
1.000 boompjes aan. Op maandag 7 november 2011 staken 350 enthousiaste leerlingen van de gemeentescholen “De
Belhamel” en “De Rozelaar” eveneens 1.000 boompjes in de grond.
Het resultaat mag er zijn: een 1 hectare groot bos met struikrand bestaande uit 14 verschillende autochtone boom- en
struiksoorten. Het bos zal, eens volgroeid, zowel een recreatieve functie als een ecologische functie vervullen. Het bos
zal namelijk toegankelijk zijn voor het publiek én een thuishaven zijn voor verschillende dieren- en plantensoorten. In
2014 zal dit bos nogmaals uitgebreid worden met 1 ha, waarvan 0,5 ha bos en 0,5 ha hoogstamboomgaard.
De realisatie van al dat groen is voor het gemeentebestuur
slechts een begin. Het einddoel van het gemeentebestuur
is het in ere te herstellen van de grote bossengordel die
vroeger de dorpskern van Serskamp insloot. Daarom zal de
gemeente ook de komende jaren opportuniteiten aangrijpen
om bosuitbreidingen te realiseren.
Het gemeentebestuur dankt alle verenigingen, vrijwilligers,
wandelaars en de leerlingen die meegeholpen hebben met
de realisatie van het grote Hazeveldbos.

Deze brochure 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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Geleend & gelezen
Wat is er Nieuw, Pussycat ?
Heeft u recent nog de online catalogus van onze Bib bekeken? Dan is het u wellicht opgevallen dat die in een
spiksplinternieuw kleedje zit. Van heel wat boeken wordt de cover en de achterflap getoond. Er zijn recensies
en aanbevelingen beschikbaar van zowel professionelen als gebruikers. Over veel onderwerpen kan u artikels uit
kranten en tijdschriften “fulltext” lezen.

U vindt de catalogus op http://wichelen.bibliotheek.be. Bekijk ook de recente aanwinsten in de kolom : “Nieuw
in de bib”. U vindt er een overzicht van nieuwigheden (laatste maand).

De betere film in de kijker
Onze bibliotheek leent naast boeken en tijdschriften ook dvd’s uit en dit volledig gratis gedurende 1 week
(jeugdfilms worden zelfs 3 weken gratis uitgeleend). De collectie bevat ondertussen 1500 volwassenenfilms en
1000 jeugdfilms. Vooral de ‘betere film’ is goed vertegenwoordigd.
In oktober 2011 is onze bib
mee ingestapt in CINEBIB,
een project van de provincies
Oost- en West-Vlaanderen.
De deelnemende bibliotheken
krijgen om de drie maand een
thematische wisselcollectie met
20 zorgvuldig geselecteerde
films. Nog tot begin januari
worden hier de films uit China
in de kijker geplaatst. Niet
alleen kunt u ook deze films
een week lang gratis ontlenen.
U krijgt er bovendien een mooi
vormgegeven brochure bij die
u heel wat extra informatie over films en thema verstrekt. Vanaf 17 januari tot 24 april wordt de focus verplaatst
naar roadmovies met o.a. films van David Lynch, Michael Winterbottom, Sean Penn, Steven Spielberg, William
Wyler, Joost Wynant, Takeshi Kitano, …
Om de collectie te promoten plannen wij ook een roadmovie voor een live publiek. Binnenkort vindt u hierover
meer info in de bib en op onze blog http://bibliotheekwichelen.blogspot.com

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.
15

