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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
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 :
Diensthoofd :
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,

Sport 		

4

Technische dienst
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Weet je nog die zomer van 2011? Net als elke zomer zullen
we ook van deze zomer de belangrijkste zaken blijven
onthouden.

Gemeenteraad
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Burgerlijke stand		
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Wat ons zal bijblijven, is dat het weer deze zomer niet echt
schitterend was. Op enkele zeldzame momenten na was er
niet veel gelegenheid om de BBQ aan te steken en gezellig
op het terras te zitten. De zeldzame momenten beleef
je natuurlijk nog zo intens. Het mag gezegd worden : het
weer was geen zomer waardig, maar we waren natuurlijk
al enorm verwend door een prachtig voorjaar, waardoor bij
velen de voorraad houtskool toch al geslonken was.

INbeeld
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Een dag op stap met…
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In het begin van de maand juli werd onze gemeente
opgeschrikt door een moordzaak in Schellebelle. De kranten
stonden er vol van. Het is betreurenswaardig als je gemeente
op deze manier in de actualiteit komt. Gelukkig konden
de daders snel worden gevat en dit zorgde voor een golf
van opluchting bij onze inwoners. Dergelijke zaken kunnen
niet ongestraft blijven. De medeplichtigen zijn opgepakt,
het onderzoek zal afgerond worden en de rechtbank zal
uitspraak doen over de schuld. Het belangrijkste voor onze
inwoners is dat de rust kan terugkeren.
Er zijn natuurlijk ook positieve herinneringen aan de zomer
van 2011. Zo was er het prachtige weer op de 11 juli-viering
in Wichelen, dat zorgde voor een heus volksfeest. Dank aan
alle mensen die zich die dag engageerden voor of achter de
kraampjes.
Ook ‘Beau Soleil’, de gezellige zomerbar in de pastorijtuin
van Serskamp, bracht veel van onze inwoners samen op
mooie dagen. Dank aan alle jongeren die zich vrijwillig
aanmeldden om van dit initiatief een gezellig gebeuren te
maken. De minder mooie dagen waren dan weer ideaal
voor de kijklustigen die een bezoekje brachten aan de
cinema, wat de kijkcijfers van de film “Schellebelle 1919” ten
goede kwam, waarvoor een dankjewel aan alle bezoekers.
Dan mogen we ook nog tal van buurtfeesten niet vergeten
die onze gemeente extra opfleurden deze zomer. Tenslotte
dank aan allen die van deze zomer een zomer maakten om
nooit meer te vergeten.

OCMW
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Senioren
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Brandweer
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Gezondheid
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Milieu
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Geleend en gelezen
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Uit-tips
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Uit de reacties van de mensen kan ik afleiden dat, als we
een balans opmaken van deze zomer, onze inwoners toch
genoten hebben van de voorbije maanden. Daaruit durf ik
dan ook te besluiten dat de mensen van onze gemeente
positief ingesteld zijn en we nog steeds in een gezellige
gemeente wonen.
Uw burgemeester
Kenneth Taylor

3

Sport
Sportclubs
Beste (toekomstige) sportieveling,
Ben je op zoek naar een sportclub?
Kan je niet kiezen tussen de verschillende sporten?
Wil je eens proeven van de verschillende sporten?
Dan hebben we goed nieuws !!
Elk jaar slaan de clubs, de sportdienst en de Follo van Wichelen de handen in
elkaar om je daarbij te helpen. Ook dit jaar worden er één of meerdere gratis
initiatielessen georganiseerd om je te laten kennis maken met de verschillende
sporten. Zo kan je proeven van de sport die je het meeste aanspreekt, of zelfs
van allemaal. Op die manier kan je de sport kiezen die jij het leukste vindt.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website
of bij de volgende personen:
Info - Website: 		

www.wichelen.be (Doorklikken naar sport)

Info - Sportdienst:		
				

David Levantaci 052 43 24 10
Sportdienst@wichelen.be

Info - Follo:			

Chris Rimbaut 0496 60 64 51

Voetbal - KVV Schelde		
				

Marc De Rycke 0496 70 53 59
www.kvvschelde.be

Jiu-Jitsu - Sandokan 		
				

Eric Schoot 0476 86 90 03
www.sandokanryu.be

Badminton - Zoef 		
				

Monique Cossaer 0473 83 95 16
www.bloggen.be/zoefgsf

Atletiek - Eerlijk streven

Tom Haentjens 0472 87 26 29

Boogschieten - Gold Star

J. Van den Bogaerd 09 369 72 47

Geef een kandidaat door voor de Wichelse Sporttrofeeën!
Ook dit jaar zullen in december de Wichelse Sporttrofeeën uitgereikt worden.
Elke inwoner of club die een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft in de periode van september 2010 tot
en met augustus 2011 komt in aanmerking om een trofee te winnen. Kandidaturen kunnen gesteld worden door een
mail te sturen naar sportdienst@wichelen.be, met nico.De.Gussem@telenet.be in cc. Zet in deze mail de prestaties voor
de betreffende periode, een gsm-nummer waarop men bereikbaar
is, en enkele foto’s van de sportieveling in actie. Er wordt rekening
gehouden met elke kandidaat die voor 1 november 2011 ingediend
wordt. Op de algemene vergadering van de sportraad van november zal er bij geheime stemming gekozen worden uit de ingediende
dossiers. Alle kandidaten worden op het eind van het jaar uitgenodigd op de sportavond, georganiseerd door de sportraad. Hier zullen de laureaten bekend gemaakt worden.

Sportlaureaten 2010
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Technische dienst
De nieuwe Woonpremieaffiche is er
Wilt u snel een volledig overzicht van alle bestaande premies rond wonen en huisvesting raadplegen? Dat kan met
de nieuwe Woonpremieaffiche, een initiatief van Woonplus. De affiche biedt u een overzicht van alle premies en
andere financiële voordelen die er bestaan rond wonen en huisvesting. Op de achterzijde vindt u de gegevens van
de premieverstrekkers en de openingsuren van de woonloketten, zeg maar de woondiensten van gemeente en
OCMW.
Uw Woonpremieaffiche ligt klaar aan de woonloketten. Zij hebben over de meeste premies ook gedetailleerde
informatie en aanvraagformulieren klaarliggen en helpen u graag verder met al uw vragen over woonpremies.
Sociaal huis – gemeentebestuur, Oud Dorp 2, tel. 052 43 24 00
Sociaal huis – OCMW, Oud Dorp 2, tel. 052 43 24 50
Woonplus is een intergemeentelijke samenwerking tussen Laarne, Wetteren en Wichelen rond huisvesting en wonen.

Nieuwe regeling bij verborgen waterlek
De Vlaamse regering keurde het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement goed. Deze Vlaamse regelgeving, die van
kracht is vanaf 1 juli 2011, legt de krachtlijnen vast van de relatie tussen de drinkwatermaatschappijen en hun klanten.
Eén van de bepalingen in het waterverkoopreglement gaat over de toepassing van een solidariteitsfonds
Dit fonds biedt klanten, die door een lek geconfronteerd worden met een abnormaal hoog verbruik van leidingwater, de
mogelijkheid om eventueel een tussenkomst te bekomen op hun waterfactuur. TMVW, partner van water-link, past reeds
lang een solidariteitsfonds toe. Dit fonds krijgt voortaan een wettelijke basis.
Voornaamste voorwaarden om beroep te kunnen doen op het solidariteitsfonds:
• het lek moet een verborgen oorzaak hebben
• wat nieuw is: het abnormaal hoog verbruik mag niet veroorzaakt of in stand gehouden worden door een inbreuk op de
gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de sanitaire binneninstallatie.
Laat uw sanitaire binneninstallatie keuren
Wilt u zich ervan verzekeren dat uw installatie voldoet aan de wettelijke voorschriften, dan laat u deze best keuren. Deze
keuring is vrijblijvend voor installaties in gebruik genomen vóór 2005, waar geen wijzigingen aan zijn gebeurd, maar ze is
verplicht voor recentere installaties.
U vindt meer informatie met betrekking tot de wettelijke en technische voorschriften van sanitaire binneninstallaties op
www.water-link.be/tmvwdrinkwaterkeuring

U kan een afspraak maken voor een keuring of informatie aanvragen via het algemeen waternummer van AquaFoon,
elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur: 078 35 35 99. U kan ook een mail sturen naar
klantendiensten@tmvw.be.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD – september 2011
Schoolomgeving Wichelen veiliger
Na overleg met de scholen en de plaatselijke voetbalclub en advies van de mobiliteitsraad heeft de gemeenteraad
besloten om in de Doornweg te Wichelen een zone 30 in te voeren op de hoofdweg tussen de huisnummers 44 en
99 en in alle zijstraten. Het fietspad naast het voetbalveld is verbreed en is omgevormd tot een gemengd voet- en
fietspad. Vanaf de afslag richting de huizen van de nieuwe wijk Seugensveld (voormalige tuin van het klooster) tot aan
de fietsrekken achter de gemeenteschool wordt gemotoriseerd verkeer geweerd zodat daar een ruime veilige zone
ontstaan is voor de schoolkinderen en hun ouders. Enkel de schoolbus heeft in die neutrale zone nog toegang. Vanuit
Bohemen kan het gemotoriseerd verkeer het voetbalveld nog bereiken, maar het moet via Bohemen terugkeren naar
de openbare weg wegens die ingestelde neutrale zone.

Subsidies voor plaatselijke culturele verenigingen
De subsidies voor de culturele verenigingen voor het werkjaar 2010 zijn toegewezen. In totaal wordt op die manier
zoals de vorige jaren zowat € 18 000 verdeeld over bijna 80 verenigingen. De jeugd- en sportverenigingen worden nog
afzonderlijk betoelaagd. Buitengewone subsidies zijn in dat bedrag evenmin inbegrepen. Al die subsidies vormen een
sterke ruggensteun voor het goed uitgebouwde verenigingsleven op onze gemeente.

Elektriciteitsnet en openbare verlichtingsnet
ondergronds in de Hoekstraat
Naar aanleiding van de collectorwerken van Aquafin in de Hoekstraat in Schellebelle heeft de gemeenteraad beslist
om het openbare verlichtingsnet en het elektriciteitsnet in de Hoekstraat tussen de Trompstraat en de Pijpoelstraat
ondergronds te brengen. De totale kost daarvoor bedraagt € 73 589,47. Reeds eerder was beslist om in de Trompstraat
en een deel van de Dendermondsesteenweg die netten eveneens ondergronds te brengen.

Uitbreiding school Wichelen
De gemeenteraad heeft de uitbreiding van de gemeenteschool van Wichelen goedgekeurd. Er zal worden gewerkt via
een promotieopdracht met een ontwerp-, bouw- én financieringsprogramma. Uit alle inschrijvingen zal één kandidaat
worden aangesteld die voor de uitvoering van het hele pakket zorgt. De uitbreiding komt op de huidige speelplaats,
waarvan het verharde gedeelte uiteraard zal worden verlegd en uitgebreid achter het voetbalveld. De Vlaamse
Gemeenschap subsidieert deze werken voor meer dan de helft van de kostprijs.

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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Geboorten
Léon Vermeulen (12/05/2011)
Febe De Prez (16/05/2011)
Juul De Craene (16/05/2011)
Dario Schepens (16/05/2011)
Emma De Rouck (16/05/2011)
Kato De Block (20/05/2011)
Pip Campbell (22/05/2011)
Nicola Dierickx (24/05/2011)
Laura Sleeuwagen (27/05/2011)
Lilly De Bruyne (29/05/2011)
Cyril de Ruette (08/06/2011)
Fraukje De Poorter (09/06/2011)
Xana Boel (10/06/2011)

Maité De Smet (07/06/2011)
Rune Heyman (07/06/2011)
Stien De Pauw (08/06/2011)
Jade Van Malderen (20/06/2011)
Lobke De Schrijver (21/06/2011)
Leon Corne (22/06/2011)
Lisa Boland (27/06/2011)
Milan Van den Bossche (29/06/2011)
Loucia Wouters (29/06/2011)
Thomas Van der Meersch (30/06/2011)
Lars Focke (08/07/2011)
Juliette Velle (12/07/2011)
Asa Van Langenhove (24/07/2011)

Huwelijken
Bart Goeman en Ilona Van Malderen (20/05/2011)
Riechard van der Zaag en Vicky Impens (04/06/2011)
Peter Van Hecke en Evelien De Graeve (11/06/2011)
Johnny De Mol en Lutgarde Mertens (24/06/2011)
Joost Decoene en Elfriede De Wilde (25/06/2011)
Patrick Van Geert en Elke Vergeylen (08/07/2011)
Ann Vercammen en Mieke Drapier (08/07/2011)
Jan Anne en Carolyn Vanmassenhove (09/07/2011)
Kenny Vermassen en Joleen De Meerleer (09/07/2011)
Ben Merckx en Tamara Goossens (22/07/2011)
Christophe De Swaef en Kim D’Haese (22/07/2011)
Ghislain Dewaele en Yvette De Waele (22/07/2011)
Tim Van Helleputte en Sofie D’haeseleer (23/07/2011)
Thierry De Coster en Caroline Tuytschaever (29/07/2011)

Overlijdens
Simona De Wilde (18/04/2011)
Elsbeth Schäfer (11/05/2011)
Jozef Van der Linden (14/05/2011)
Anna Van Hauwermeiren (15/05/2011)
Emiliana Labeeu (21/05/2011)
François Temmerman (24/05/2011)
Roger Roelandt (25/05/2011)
Frans Rombaut (08/06/2011)
Octaaf Marckx (09/06/2011)
Joseph De Cock (09/06/2011)
Clemens Verhecken (11/06/2011)
Jean Galle (14/06/2011)
Jochen D’Hooghe (15/06/2011)
Adhemar Melkenbeeck (16/06/2011)

Willy Weymeersch (25/06/2011)
Georges Bossaert (29/06/2011)
Eddy Van der Borght (11/07/2011)
Rita Huylebroeck (12/07/2011)
Emira Van Cauter (14/07/2011)
Joachim Flobert (21/07/2011)
René De Meester (26/07/2011)
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INBEELD

uitleenmusical
school bruinbeke

20 jaar Badmintonclub Zoef
www.bloggen.be/zoefgsf

11 juli-viering
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bergeNmeersentocht

filmpremiere
1919

Een dag op pad met…
… de nieuwe vrijetijdsconsulent

Na zeven jaar had Koen Scherre
de drang om nieuwe oorden op
te zoeken en nieuwe uitdagingen
aan te gaan. En zo geschiedde het.
1 juli is hij aan een nieuw avontuur
begonnen bij ‘Onderwijs Vlaanderen’. Via deze weg willen we hem
dan ook het allerbeste toewensen
met zijn nieuwe job en het vervolg
van zijn avontuur. Bij deze mag ik
u voorstellen aan David Levantaci,
onze nieuwe vrijetijdsconsulent.
Na zijn studies informaticabeheer
in het middelbaar sloeg hij een
compleet andere richting in. Hij
ging Toegepaste Psychologie studeren aan de hogeschool in Oostende. Op het eerste zicht lijkt dit
misschien een ongewone keuze,
maar de mensen die indertijd met
hem samengewerkt hebben op het
speelplein of op de verschillende
sportkampen in binnen- en buitenland zullen het wel kunnen beamen,
het werken met kinderen en jeugd
is zijn ‘dada’. Werken met jeugd was
op de eerste plaats de reden waarom hij begonnen was aan de studies
toegepaste psychologie. En voila, bij
deze zit hij als jeugdconsulent (een

deel van zijn job als vrijetijdsconsulent) perfect geplaatst.
Op gebied van sport zit het ook als
gegoten. Na enkele jaren veldlopen
en eenentwintig jaar voetballen (bij
de twee clubs die onze gemeente
rijk is) heeft hij zijn sportieve kant al
meer dan laten zien.
Na zijn vorige job als lesgever informatica in het Brugmann ziekenhuis
in Jette is hij er klaar voor om alle
nieuwe uitdagingen aan te gaan. En
als we hem zo horen, dan heeft hij
niets liever dan nieuwe uitdagingen.
“Na drie jaar het professionele
werkveld af te schuimen ben ik eindelijk terecht gekomen waar ik naar
op zoek was. De combinatie jeugd
en sport is me echt op het lijf geschreven. Het feit dat ik nu aan de
andere kant van de tafel zit geeft me
nog meer energie om er het beste
van te maken.
En al van de eerste dag heb ik gemerkt dat ik die energie goed ga
kunnen gebruiken. Met Koen die
een nieuwe weg was ingeslagen,
was er niet veel tijd voor informatieoverdracht. Een uitdaging gaan we

natuurlijk niet uit de weg, en we vliegen er ‘head-on’ in. Beetje bij beetje
komt de informatie me tegemoet,
samen met vragen en problemen allerhande.
De zomer is natuurlijk een zeer
drukke periode voor de jeugd. Zo
heb ik al zeer veel samengewerkt
met de gemeentelijke speelpleinwerking Kwispeltje. Ondanks hun
grote zelfstandigheid, denk ik dat de
ondersteuning vanuit de gemeente
zeer belangrijk is (Niet alleen voor
het speelplein natuurlijk, maar voor
alle verenigingen).
Daarnaast zijn de voorbereidingen
voor het nieuwe werkjaar ook al
uit de startblokken geschoten. De
samenwerking met de voorzitter
van de jeugdraad loopt meer dan
gestroomd. Een grote ‘dank u wel’
aan Joachim daarvoor. Zonder hem
hadden de voorbereidingen nooit
zo ver gestaan.
Als je er zo even bij stil staat dan
lijkt het wel alsof je met honderd
verschillende dingen tegelijk bezig
bent. (Veel meer dan dat we hier in
het infoblad kunnen zetten.) Maar
dat maakt de job ook zoveel interessanter en uitdagender."

Wil je mij nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën bezorgen, aarzel dan niet om mij te contacteren en dan vliegen we
er samen in! David.Levantaci@wichelen.be
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OCMW
CM Midden-Vlaanderen zoekt vrijwilligers
Zorg jij graag voor andere mensen? Ben jij graag in gezelschap op de baan? Of heb je een hart voor kinderen met
bijzondere aandacht? Dan ben jij precies wie we zoeken.
Tussen 10% en 14% van de Belgische bevolking engageert zich als vrijwilliger. Ze beantwoorden aan maatschappelijke noden die niet door economische organisaties of overheidsinstanties ingelost worden. Vrijwilligerswerk zorgt
voor sociale samenhang en biedt vaak vernieuwende oplossingen.
Met meer dan 5.000 vrijwilligers gaat ook de Christelijke Mutualiteit de uitdaging aan.
CM Midden – Vlaanderen is voor de diensten Oppashulp, Mindermobielenvervoer en Oppas+ dringend op zoek
naar mensen die het hart op de juiste plaats hebben.

Dienst Oppashulp
ongedwongen
Doordat je regelmatig de zorg overneemt van familieleden kunnen zorgbehoevenden langer thuis wonen. Je houdt toezicht en zorgt voor gezelschap,
of helpt bij dagelijkse activiteiten zoals eten, verplaatsing of toiletbezoek.
Je kiest zelf hoe vaak en wanneer je je inzet. Waar je gaat oppassen en in
welke situaties kan je ook zelf bepalen. Je krijgt een kostenvergoeding van
2,50 euro per oppasuur en CM geeft je een volledige verzekering.

Mindermobielenvervoer
samen onderweg
Je brengt minder mobiele mensen snel, zonder kopzorgen en op een veilige manier naar hun bestemming. Je bouwt een warm contact met hen op
omdat je ze echt een eind verder helpt. Je bepaalt zelf wanneer, waarheen
en met wie je rijdt. Je krijgt een omniumverzekering en een onkostenvergoeding van 0,30 euro per kilometer.

Oppas+
oppas met bijzondere aandacht
Ouders kunnen even stoom aflaten terwijl jij op hun kind(eren) past. Voor
deze ‘bijzondere’ gezinnen is jouw frisse aandacht en inzet een welkome
afwisseling. Doordat jij actief bezig bent met de kinderen kunnen zij hun
zinnen ook even verzetten.
Je kiest zelf wanneer je wil oppassen. Van CM krijgt je een kostenvergoeding van 2,50 euro per oppasuur en een volledige verzekering. Een
professioneel coördinator begeleidt je en staat klaar om al je vragen te
beantwoorden.

Geïnteresseerd?
Vooral in Aalst, Lede, Ninove, Erpe Mere, Haaltert, Denderleeuw, Geraardsbergen en Herzele zoekt CM nog vrijwilligers. Ook in de andere gemeentes zijn extra kandidaat vrijwilligers meer dan welkom.
Neem vrijblijvend contact op met Heidi De Roo, coördinator zorgend vrijwilligerswerk, 09 376 13 25 of mail naar
zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be. Je kunt ook steeds terecht bij het CM-kantoor van je keuze of op de website
www.ikwordookuitzonderlijk.be
Of met Ann Boterberg – ann.boterberg@ocmw-wichelen.be – 052 43 24 58
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OCMW
Zet je tanden in het nieuwe schooljaar!
Op 1 september is het weer zover: gepakt en gezakt trekken onze kinderen naar de basisschool. In de
boekentassen krijgen onze bengels naast boterhammen meestal ook “tussendoortjes” mee, om de dag goed
door te komen. Waarin zetten ze het best hun tanden?

Kinderen hebben veel energie nodig …
Ze bewegen veel én moeten nog veel groeien. Ze halen
hun energie best uit een ontbijt, een middagmaal en
avondmaal, aangevuld met twee tot maximum drie tussendoortjes. Geef je kind een vliegende start met een
stevig ontbijt en kies voor een gezond tussendoortje in
de boekentas. Ga voor een stuk fruit of lekkere groentjes
zoals kerstomaatjes, schijfjes komkommer, worteltjes.
Ook melkproducten zoals ongezoete yoghurt of een
belegde boterham zijn ideaal als tussendoortje. Een potje
rijstpap, kant-en-klare yoghurt met fruit, granenkoeken,
droge koeken, gedroogd fruit, noten ... kunnen ook, maar
best niet dagelijks omdat ze te veel suiker of te veel vet
bevatten. En tot slot zijn er de tussendoortjes die we best
enkel voor speciale gelegenheden voorzien, zoals koffiekoeken, koeken met chocolade, snoep, cake en chips.
Fruit: prima leverancier van vezels, mineralen en
vitaminen.
Niet elke fruitsoort bevat dezelfde voedingsstoffen. Vitamine C vind je vooral terug in aardbeien, kiwi’s en sinaasappels, terwijl een banaan flinke porties magnesium en
kalium levert. Variëren is dus de boodschap om volop te
genieten van alle voordelen van fruit. Niet elk kind staat
echter open voor nieuwe smaken … Wist je dat som-

mige kinderen tot 10 keer toe moeten proeven voor ze
een nieuwe smaak accepteren? Het vergt dus wel wat tijd
en energie om kinderen gezond te leren eten. Maar het
is de moeite zeker waard, want ze zullen als volwassenen
die goede gewoonte verderzetten. Jong geleerd…
Tutti Frutti leert kinderen fruit eten op school
2677 scholen in Vlaanderen nemen deel aan het schoolfruitproject Tutti Frutti. Dit houdt in dat de school de
leerlingen tegen een lage prijs wekelijks een stuk fruit
aanbiedt of met de ouders afspreekt om op bepaalde
dagen fruit mee te geven. In onze gemeente nemen 6
scholen deel. Scholen hechten veel belang aan gezondheid en doen vaak hiervoor ook andere inspanningen. Zo
wordt meer en meer aandacht besteed aan een gezond
aanbod drankjes op school en worden duidelijke afspraken gemaakt over verjaardagstraktaties. Veel scholen
stimuleren ook actief het drinken van water.
Samen met de scholen kunnen we onze kinderen
helpen gezonder te ‘snacken’!
Meer info rond dranken en tussendoortjes op school?
Bekijk de website www.logogezondplus.be
voor interessante links!

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
- Angela Krijnen – 052 43 24 54
angela.krijnen@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
Nieuwe contactpersoon seniorenraad
Vanaf 5 juli 2011 is Ann Boterberg de nieuwe contactpersoon voor de seniorenraad en zijn dagelijks bestuur.
Zij vervangt Angela Krijnen. U kan haar bereiken in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen via telefoon,
052/43.24.58. of e-mail ann.boterberg@ocmw-wichelen.be .

Ontspanningsnamiddag senioren
Op maandag 12 september organiseert de seniorenraad een ontspanningsnamiddag in de
Sportschuur te Schellebelle om 14u30. We hebben Jacques Raymond en Ingriani uitgenodigd die hun show “BLIJ DAT IK U ZIE” zullen opvoeren; een heerlijk schouwspel waarin de
meeste muziekgenres aan bod komen, afgewisseld met pittige humor en grappige situaties.
De toegang bedraagt 2,5 euro. Iedereen welkom.
Voor verdere inlichtingen of vragen over deze of andere activiteiten van de seniorenraad
kan u zich wenden tot: Ann Boterberg – ann.boterberg@ocmw-wichelen.be – 052/43 24 58

Oproep aan alle 55+ van de gemeente
In het ouderenbehoefteonderzoek van 2008 in Wichelen, Schellebelle en Serskamp werd onder andere vastgesteld dat …
“veel bejaarden moeten rondkomen met een pensioen ≤ 1000,00 euro”
“86% van de bejaarden heeft een eigen woning, doch de woning is niet of weinig aangepast”
“het aantal ouderen zal in het algemeen stijgen tegenover het aantal jongeren”
“u, als 55+, behoort tot de grootste leeftijdsgroep in onze gemeente”
De geleidelijke veroudering van de bevolking is een fundamentele trend. Om tijdig de implicaties van de vergrijzing
op te vangen, willen de gemeente en het OCMW de 55+ van onze gemeente de hand reiken om samen te werken
aan een doordacht beleid voor de ouderen in onze gemeente.
In 2008 hebben 420 Wichelse 60-plussers meegewerkt aan een groot ouderenbehoefteonderzoek in onze gemeente. Nu de resultaten bekend zijn, willen we dit onderzoek op een nuttige wijze als basis gebruiken om het
ouderenbeleid in Wichelen op te stellen en concrete actiepunten uit te werken.
Wij kunnen dit echter niet verwezenlijken zonder uw hulp! Daarom nodigen wij alle geïnteresseerde 55+
uit om mee te denken en te participeren aan dit opzet.
Er zal gewerkt worden in 4 focusgroepen met de volgende thema’s:
1. Buurt en mobiliteit (wonen, mobiliteit en veiligheid)
2. Maatschappelijke participatie (openbare diensten, communicatie en beleid)
3. Welbevinden (sport, cultuur en vrije tijd)
4. Hulpverlening en zorg (gezondheid, diensten, eenzaamheid en opvang)
Deze 4 focusgroepen komen 3 keer samen.
• Vergadering 1, waarin enkel de geïnteresseerde 55+ aanwezig zullen zijn, heeft als doel om de resultaten die naar
voren kwamen uit het behoeftenonderzoek te analyseren en knelpunten vast te stellen.
• Vergadering 2, waarin de geïnteresseerde 55+ samen met experten per thema in gesprek gaan om de knelpunten,
beleidsopties en toekomstperspectieven om te zetten naar eerste beleidsvoorstellen.
• Vergadering 3, de beleidsopties worden gebundeld en uitgewerkt tot concrete adviezen. De adviezen worden
voorgelegd aan het bestuur van onze gemeente.
De vergaderingen nemen steeds een 2 tot 3-tal uur in beslag en zullen plaatsvinden tijdens de maanden november
en december 2011 en januari 2012.
Bent u als 55+ geïnteresseerd om actief mee te werken en te denken aan een doordacht beleid voor ouderen in
onze gemeente en wil je deelnemen aan één of meer werkgroepen, gelieve u dan in te schrijven voor 21/09/2011.
Elke 55+ ontvangt hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging per post.
Indien u al vragen heeft, kan u steeds terecht bij Ann Boterberg, Sociaal Huis Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260
Wichelen. U kan haar bereiken op het nummer 052 43 24 58. of via e-mail ann.boterberg@ocmw-wichelen.be .
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Brandweer
Verdelgen van wespennesten
Voor het verdelgen van wespennesten kan een beroep gedaan worden op de brandweer.
Jaarlijks ontvangt ons brandweerkorps 150 à 200 oproepen voor het verdelgen van wespennesten.
Om het hulpcentrum 112 (voorheen 100) niet te overstelpen met niet-dringende oproepen
zoals wespenverdelging wordt aan de inwoners van onze gemeente gevraagd enkel het volgend
telefoonnummer te gebruiken voor aanvragen van wespenverdelging: 052 42 22 23. Dit is het
telefoonnummer van de gemeentelijke brandweerdienst voor niet-dringend hulpverleen.
Preventie
• Laat kinderen niet buiten eten of drinken
• Controleer de kinderen voor het naar buiten gaan op plakkerige handen en monden
• Vermijd zoveel mogelijk zoete geuren, sommige insecten worden door bepaalde
zonnecrèmes en parfums aangetrokken
• Let op bij het eten van vruchten en het drinken van zoete dranken buiten
• Controleer voor het instappen of er wespen of bijen in de auto zijn, dat voorkomt
eventuele paniek tijdens het rijden
• Kom niet in de buurt van wespennesten, laat het verdelgen over aan de brandweer.

Politie
Politie Wetteren Laarne Wichelen op twitter
Surf naar de website : www.lokalepolitie.be/5438 en volg ons via twitter.
Omdat wij als politiedienst sterk afhankelijk zijn van informatie om onze taken op een adequate manier in te vullen,
hebben wij een twitteraccount ingesteld. Er zal een link ingesteld worden op www.lokalepolitie.be/5438.
Zoals u weet is onze politiezone inbraakgevoelig door de nabijheid van de E17,E40 en R4. Omdat wij er alles willen aan
doen om het buurtonderzoek na een woninginbraak zo professioneel mogelijk te laten verlopen, zullen wij nu na iedere
inbraak informatie vragen aan de bewoners van onze politiezone. Let op : twitteren is alleen aangewezen nà de feiten
(buurtonderzoek)… niet als er bijvoorbeeld verdachte handelingen aan de gang zijn… dan dient u immers 101 of 112 te
bellen ! Op die manier kunnen wij onmiddellijk ingrijpen en komt er een interventieploeg ter plaatse.
Voordelen :
1. Buurtonderzoek kort na de feiten. Dit is een meerwaarde voor het gerechtelijk onderzoek.
2. Als inwoner weet u kort na de feiten waar er is ingebroken in de gemeente Wetteren, Laarne en Wichelen en blijft u
up to date / alert.
3. U kan zich inschrijven door op één knopje te drukken “Follow” – via smartphone of de website.
4. Op termijn kan de politiezone een ZIN worden als genoeg inwoners intekenen : een Zonaal Informatie Netwerk.
Later kunnen ook andere items aan bod komen met betrekking tot andere feiten.
Privacy:
Wij zullen onze vragen op het publieke forum stellen, doch de bewoners hebben de mogelijkheid om te mailen naar :
politie.wetteren@pzwlw.be. Je kan ook een privé tweet te sturen, die dus niet op het publieke forum terecht komt.
Dit kan echter maar van zodra Buurtonderzoek PZWLW u volgt. Wij zullen iedereen “volgen” die ons “volgt”. Zodoende
is privécommunicatie mogelijk. Uiteraard vragen wij om uw contactgegevens mee te sturen, maar die worden dan ook
vertrouwelijk behandeld en komen dus niet op het publieke forum terecht.
Dit middel zal het klassieke buurtonderzoek niet onmiddellijk vervangen, maar wij hopen dat zoveel
mogelijk mensen hierop zullen intekenen. Op die manier kunnen wij samen werken aan een veiliger
Wetteren, Laarne en Wichelen. Naast het facebookprofiel van onze wijkinspecteur Wetteren-Zuid is dit
het tweede initiatief dat wij nemen ivm sociale media. Beide initiatieven worden permanent geëvalueerd
en zullen wellicht gradueel worden uitgebreid.
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Milieu

Zwaluwen krijgen kunstnest
Een ongewoon schouwspel half juli op het Oud Dorp in Wichelen. De brandweer hing er een
kunstnest voor huiszwaluw op. De kleintjes dreigden immers uit hun natuurlijke nest te vallen dat
aan het afbrokkelen was. De bewoner van het huis had dit gelukkig tijdig gezien en nam contact
op met het Regionaal Landschap Schelde-Durme om de kleintjes een nieuwe thuis te bezorgen. En
alles gaat goed met het zwaluwengezin. Mama zwaluw werd al in haar nieuwe woonst gesignaleerd
toen ze er haar kleintjes kwam voederen.

Weerstation in Serskamp
Serskamp beschikt sinds kort over een eigen weerstation. Wie wil weten hoe warm het
is of hoe krachtig de wind waait of hoeveel regen er gevallen is kan daarvoor terecht op
www.weerstationserskamp.be
Het weerstation werd opgesteld op het hoogste punt op de Galgenberg. Ook wie wil
weten hoe het weer de volgende dagen zal verlopen kan op de website terecht. Ben je op
vakantie in het buitenland maar wil je toch kijken hoe het weer op het thuisfront is dan kijk
je simpelweg even naar de webcam die op de Sint Denijskerk van Serskamp gericht is. Daar
onze gemeente slechts een klein grondgebied heeft zijn de gegevens uiteraard ook geldig
voor Schellebelle en Wichelen.

Boomplantactie in Serskamp
Het gemeentebestuur besliste tot de aankoop van 1,8 ha landbouwgrond
in de Schoolstraat (Serskamp) om deze deels te bebossen met streekeigen
boomsoorten en om deels in te richten als hoogstamboomgaard.
De locatie is niet toevallig. De aangekochte percelen verbinden het
Eetgoed-boscomplex en het gemeentelijk “Hazeveldbosje” met elkaar
tot een groter geheel. De geplande bosuitbreiding houdt een belangrijke
natuurverbindende functie in en is een eerste stap in het herstel van
de oorspronkelijke bossengordel rondom de dorpskern van Serskamp.
Op zondag 6 november 2011 wordt een publieke boomplantactie
georganiseerd, waarop men (gratis) een boompje kan planten en zo een
steentje kan bijdragen voor meer en betere natuur. Plaats van afspraak is de polyvalente zaal van de Gemeenteschool
‘De Rozelaar‘, Schoolstraat 4 in Serskamp. Om 13.30 uur, 14 uur, 14.30 uur en 15 uur wordt men door Natuurpunt vzw en
Pasar gegidst in het projectgebied. Elke wandeling eindigt met een boomplantactie. De wandelingen duren ongeveer één
uur en zowel jong als oud kunnen er aan deelnemen, ideaal dus voor een leuke gezinsuitstap! Op de startplaats stellen de
plaatselijke verenigingen zich voor en worden hapjes en drankjes aangeboden. Rond 14.30 uur zal het schepencollege van
Wichelen de eerste bomen aanplanten. Samen met u wenst het gemeentebestuur er een onvergetelijke dag van te maken!
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Geleend & gelezen
MijnOvinob of, hoe haal ik meer uit mijn bibliotheek
In de vorige editie van Instroom werd het al aangekondigd.
De online catalogus van onze bibliotheek bevat voortaan alle nuttige informatie om uw persoonlijke zoektocht naar
lectuur en informatie te vergemakkelijken. U kan online reserveren en u kan van thuis uit uw eigen boeken (en
die van uw gezinsleden) verlengen. Toch zijn er een aantal beperkingen. Omdat wij hierover al veel vragen kregen
geven wij hierna een opsomming van enkele veel voorkomende FAQ’s:
- Vooraleer te kunnen reserveren en verlengen moet u eerst een account aanmaken bij http://mijn.ovinob.be .
Meer uitleg op : http://bibliotheekwichelen.blogspot.com
- Reserveren doet u door op de knop “online reserveren” te klikken nadat u het heeft opgezocht in de bibcatalogus
http://www.ovinob.be/wichelen
- U kan een boek (of een ander materiaal) enkel online reserveren als het uitgeleend is!
Is eenzelfde boek in Schellebelle en Wichelen niet uitgeleend, maar in Serskamp wel dan zal u enkel het boek van
Serskamp kunnen reserveren.
- U kan niet aangeven waar u een reservatie wil afhalen. Het gevraagde wordt steeds opzij gezet in de deelgemeente
die eigenaar is. Als u het anders wenst, kan u een reservatie vragen via een bibliotheekmedewerker, via de
bibliotheekblog of door een gewoon e-mailbericht te sturen waarbij u de gewenste afhaallocatie aangeeft.

Lezingenreeks : Misdaad en Straf
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het samenwerkingsverband van bibliotheken ‘De Leesdijk’ in het najaar een
lezingenreeks in negen gemeenten. Bij literatuurminnaars doet de reekstitel wellicht een belletje rinkelen. Het boek
‘Misdaad en straf’ van Fjodor Dostojevski (ook verschenen onder de titel ‘Schuld en Boete) is één van de grote
klassiekers uit de wereldliteratuur. Misdaad is een onuitputtelijk thema in boeken, maar in deze lezingenreeks komt
geen fictie aan bod.
Elke lezing behandelt een aspect van misdaad door de ogen van iemand die daar beroepshalve mee bezig is. Alain
Remue van de cel Vermiste personen geeft een lezing in Hamme. VRT-journaliste juridische verslaggeving Caroline
Van den Berghe is te gast in Zele. In Berlare spreekt advocaat Piet Van Eeckhaut (bekend van enkele geruchtmakende
assisenprocessen). In Dendermonde wordt de zaak van de verdwenen zuster Germaine “Gabrielle” Robberechts
herbekeken door Kathelijne De Brauwer (auteur van het boek “Dood van een non”). U vindt een volledig overzicht
van de lezingen elders in dit blad.
In Wichelen is Dirk Maes, hoofdinspecteur van de federale politie, te gast. Hij is coördinator van het DVI-team
(Disaster Victim Identification), de mannen in witte pakken die ter plaatse komen na een misdrijf of ongeval. Het is de
opdracht van zijn team om slachtoffers te identificeren en de stoffelijke resten terug te geven aan de nabestaanden.
Voor het rouwproces is het essentieel dat de familie van de slachtoffers de waarheid kent. Het hoeft niet gezegd
te worden dat dit een delicate opdracht is die veel begrip en inlevingsvermogen vereist. De lezing heeft plaats in de
raadzaal van het Sociaal Huis te Wichelen op maandag 10 oktober om 20.15 uur.

Zoektip : tijdschriftartikels
De bibliotheek heeft een vijftigtal tijdschriften in haar collectie. Van de meeste
tijdschriften is enkel de tijdschrifttitel opzoekbaar (Knack, Humo, Vrij Nederland,
Feeling, …) . Sinds kort zijn van een paar tijdschriften ook de artikeltitels opzoekbaar
(o.a. die van EOS : maandblad over wetenschap ; National Geographic
Nederland – België ; Psychologie magazine ; Staalkaart : cultureel magazine, …)
Als u voortaan in onze catalogus het zoekwoord ‘COETZEE’ intikt zal u niet
alleen de boeken van deze auteur terugvinden, maar ook bijvoorbeeld de
titel van een artikel over Coetzee : “De misantroop die onder de mensen
kwam” verschenen in het tijdschrift ‘Staalkaart’. In de catalogus staat vermeld
in welke jaargang, welk nummer en op welke pagina’s dit artikel te vinden
is. U kan het tijdschrift dan gemakkelijk in de bib terugvinden en het daar
ontlenen. Voor wie op zoek is naar actuele informatie is dit wellicht een
nuttige tip. Probeer het ook eens met andere zoekwoorden ‘Darwin’ of
‘robots’, of ‘Bach’, …
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