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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

Martine De Wilde
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.

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,
kinderopvang, gelijke kansenbeleid,
seniorenwerking, vrijwilligerswerk,
lokaal sociaal beleid

OPENINGSUREN

GEMEENTEDIENSTEN

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

Gemeenteontvanger
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
gemeenteontvanger@wichelen.be

Secretariaat
Verantwoordelijke : Martine Van Leuven
Tel. : 052 43 24 26
secretariaat@wichelen.be

Personeelsdienst
Verantwoordelijke : Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
Anneke Govaert : 052 43 24 33
personeelsdienst@wichelen.be

Financiële dienst
Verantwoordelijke : Martine Sedeyn
Tel. : 052 43 24 29
Marleen Claeys : 052 43 24 28

Dienst bevolking
Wichelen :
Martine Van Wesemael : 052 43 24 07
Pascale De Swaef : 052 43 24 06
Raisy Vueghs : 052 43 24 05
Patricia Cassier : 052 43 24 04
Francine De Winter : 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken : 052 43 24 02
Ludwine Vereecken : 052 43 24 04
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
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maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het magazijn van de technische dienst is
gelegen in de Bruinbekestraat 8 te Schellebelle,
Tel. : 09 368 20 57
Fax : 052 43 04 25

Milieudienst
Verantwoordelijke : Brecht Looman
Tel. : 052 43 24 15
milieudienst@wichelen.be

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

Sportdienst
Verantwoordelijke : Koen Scherre
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke : Lut Fonteyn
Tel : 052 43 24 09
Fax : 052 43 04 24
cultuurdienst@wichelen.be

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

Sport + Senioren		
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Het mooie weer was dan ook een gedroomde meevaller

Brandweer

12

Een dag op stap met…

13

Milieu

14

Geleend & gelezen

15

Beste inwoners,

‘Het is weer voorbij die mooie zomer’, zong Gerard Cox
in 1973. De zomervakantie kon bijna niet beter starten dan
met een schitterende maand juli vol mooie en warme dagen.
Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een terrasje

voor het filmproject 1919 dat als absolute apotheose het
dorpsplein van Schellebelle omtoverde naar de tijd van
toen. Het was ongetwijfeld voor iedereen een unieke
ervaring die de band tussen mensen enorm heeft versterkt,
wat ongetwijfeld de belangrijkste doelstelling was van het
filmproject.
Dit jaar had onze Vlaamse feestdag plaats in Serskamp.
Dankzij acrobatie, lokale optredens, kraampjes ondersteund
door plaatselijke verenigingen, een heuse rommelmarkt,
vuurwerk, kerktorenbeklimmers,... werd het alweer een
spetterend feest.
In augustus was het spijtig genoeg gedaan met het
mooie weer, met de nodige regenval en bijbehorende
overstromingen als gevolg. We begrijpen de frustraties bij
dergelijke weersomstandigheden en hopen dat we in het

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

kader van de rioleringswerken op onze gemeente zo snel
mogelijk tot een oplossing van dit probleem kunnen komen.
September is nu net van start gegaan en dit betekent voor
heel wat families een nieuwe start op school. Misschien wel
de eerste keer naar de kleuterschool, de lagere school, de
middelbare school of een andere moeilijke keuze voor de
toekomst. Alleszins veel succes gewenst!
Geniet vooral nog van de laatste lange dagen van de zomer
en hopelijk bent u terug opgeladen om opnieuw van start te
kunnen gaan na een welverdiende vakantie.

Kenneth Taylor
Burgemeester
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Sport
Oproep:
Geef kandidatuur 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 2009 tot en
met augustus 2010 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 kandidatuur die voor 18 oktober 2010 gesteld wordt.
Op de algemene vergadering van de sportraad van 26 oktober 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.

Scholenveldloop
Op woensdag 29 september organiseren we, naar goede traditie, de jaarlijkse gemeentelijke scholenveldloop.
Net als de voorgaande jaren zal de veldloop plaats vinden op het voetbalterrein van KVV Schelde op het Bruin Kruis te
Serskamp. Het eerste startschot wordt gegeven om 9u30.
Iedereen is deze voormiddag welkom om te supporteren voor onze lokale jonge veldlooptalenten. Hopelijk tot dan!

Gemeentelijke Seniorenraad
Lijndansen. Wees sportief, beweeg en dans (geen partner nodig)!
Lijndansen is een populaire dans voor al wie graag in groep, maar toch individueel wil dansen. De danspasjes
worden stap voor stap aangeleerd en ingeoefend op hedendaagse muziek en muziek van toen. Lesgeefster Maria
Oosterlinck kiest met zorg de danscombinaties, doet de danspasjes voor en iedereen doet haar na. Er wordt op
een lijn gedanst, naast elkaar en achter elkaar. Iedereen danst dezelfde passen in dezelfde richting.
Kortom, lijndansen is een leuke manier om te bewegen
op muziek en het komt ook je gezondheid ten goede!
De lessen vinden plaats in de polyvalente zaal van het
OCMW-rusthuis Molenkouter, Dreefstraat 11a-13 te
Wichelen elke eerste maandag van de maand behalve in september waar de les werd uitgesteld tot 13
september wegens ‘Wichelenkermis’.
De Seniorenraad biedt je deze lessen gratis aan.
Iedereen is er welkom!

4

Bevolking
Elektronische identiteitskaart:
aanvraag van een nieuwe PIN-code kan nu ook via het internet
Met de elektronische identiteitskaart kan men een
document digitaal ondertekenen en op afstand,
bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men
wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn
(authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die
mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd
met een PIN-code (Personal Identification Number).
Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische
identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes
naar de burger. Indien men de PIN-code (en PUK-code)
niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit
document kan men een nieuwe code aanvragen.

Men kan de herdruk aanvragen bij de bevolkingsdienst in
één van onze deelgemeenten maar de aanvraag kan nu
ook gebeuren via de website van de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken
(zie www.ibz.rrn.fgov.be onder “identiteitsdocumenten
en elektronische kaarten/eID/pin-puk codes). De
aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig
e-mail adres. De nieuwe codes worden dan verstuurd
naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.
Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus
niet meer naar de gemeente. Dat is wel nog nodig om
de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

Rijbewijs: theoretisch en praktisch examen
De kandidaat voor het rijbewijs moet, om toegang te krijgen tot het theoretisch en praktisch examen, een geldig
identiteitsdocument voorleggen. Hij kan niet worden toegelaten tot het examen indien hij niet beantwoordt aan
de verblijfsvoorwaarden in België.
Probleem met identiteit:
• Bij het ontbreken van het identiteitsdocument of twijfel aan de identiteit van de kandidaat, kan het examen
niet doorgaan. Het attest van aangifte van verlies of diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart of een
identiteitskaart voor vreemdelingen wordt niet aanvaard.
• De voorlopige identiteitskaart wordt niet aanvaard.
• De identiteitskaart waarvan de chip is verdwenen of waarvan de chip niet functioneert wordt aanvaard om
toegang te krijgen tot het theoretisch en praktisch examen.
Nochtans, voor wat categorie B betreft, zal de aanvraag om een rijbewijs afgegeven na het welslagen van het
theoretisch en praktisch examen slechts worden afgegeven aan de kandidaat op voorlegging van een certificaat
van domicilie, het document gelijktijdig afgegeven met de elektronische identiteitskaart als bewijs van het adres of
van het identiteitsdocument zelf zodat het nakomen van de voorschriften inzake territoriale bevoegdheid kunnen
worden gecontroleerd. Deze maatregel is niet van toepassing op de kandidaten die het examen afleggen met een
erkende rijschool.

De opvoedingswinkel Wetteren
Molenstraat 9 (rechtover CC Nova)
9230 Wetteren
Tel. 09 330 05 38
opvoedingswinkel@cawregiodendermonde.be
www.cawregiodendermonde.be
Aan elke opvoeder van Wichelen, ouder, stiefouder, pleegouder, leerkracht, onthaalouder, verantwoordelijke
sport- of jeugdbeweging,…. Met alle KLEINE en GROTE vragen met betrekking tot opvoeding van kinderen van
0 tot en met 18j. Bedplassen, hoe starten met zakgeld, hoe met kinderen omgaan als ouders uit elkaar gaan, wat
als communicatie met je tiener volledig vastzit, wat te doen met druk gedrag, hoe omgaan met vermoeden van
druggebruik,… gevoel het niet meer aan te kunnen, ten einde raad,… of enkel wat meer info nodig over een
opvoedingsthema kan je in onze OPVOEDINGSWINKEL terecht.
Je kan je vraag telefonisch of per mail stellen, langskomen zonder afspraak elke woensdag- en donderdagvoormiddag
tussen 9 - 12u of een afspraak maken. Onze hulp is gratis en vertrouwelijk!
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Bevolking
CO-preventie: voordracht i.s.m. Rode Kruis

Binnen de intergemeentelijke samenwerking Woonplus
(Laarne-Wetteren-Wichelen) zullen gedurende de
maanden september tot en met december 2010
een aantal acties worden georganiseerd rond het
thema veiligheid in en rondom de woning. Inwoners
bewustmaken van de gevaren, gevolgen en oorzaken
van CO past dan ook volledig binnen onze doelstelling.
Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht
(zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig
zuurstof in de kamer aanwezig is, kan koolstofmonoxide
(CO) gevormd worden. Koolstofmonoxide is het meest
voorkomende giftige gas binnenshuis. Het is reuk-, kleuren smaakloos. In België worden elk jaar ongeveer 1200
mensen getroffen door een CO-vergiftiging, ongeveer
30 mensen sterven als gevolg van die vergiftiging. Hoog
tijd dus om je voldoende te informeren en te wapenen
zodat CO in jouw huis geen kans krijgt !

Via een voordracht met heel wat voorbeelden en
tips in samenwerking met het Rode Kruis wordt dit
thema verder belicht. Na de voordracht worden een
aantal CO-melders (via dewelke CO kan worden
opgespoord) verloot onder de aanwezigen. Zij die
een CO-melder winnen krijgen meteen ook een gratis
plaatsing door een vakman. De kosten voor aankoop en
plaatsing van de CO-melder worden gedragen door de
intergemeentelijke samenwerking Woonplus.
Wanneer ? dinsdag 12 oktober 2010
Waar en tijdstip ? In de raadszaal van het Sociaal Huis
Oud Dorp 2 te Wichelen van 19uur tot 21 uur
Spreekbeurt is gratis maar vooraf inschrijven is
noodzakelijk (max. 40 toehoorders). Onder de
aanwezigen worden een aantal CO-melders verloot
welke nadien door een vakman bij particulieren thuis
worden geplaatst

#
Inschrijven kan via onderstaande strook :
Naam................................................................................................................................................................................................
Voornaam......................................................................................................................................................................................
Adres ..............................................................................................................................................................................................
E-mailadres....................................................................................................................................................................................
Zal aanwezig zijn op dinsdag 12 oktober 2010 met . . . . . . . . . (vermelding aantal) perso(o)n(en)
Gelieve dit strookje af te geven bij de Technische Dienst (Anne Roos)
Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen – tel. 052 43 24 19

66

GRATIS
NG
TOEGA

Geboorten
Rune Billiet (26/5/2010)
Kaat Van Acker (27/05/2010)
Maite Thienpondt (28/05/2010)
Sander Wyns (31/05/2010)
Rik Verstraeten (03/06/2010)
Matisse Famaey (02/06/2010)
Merel Renaers (10/06/2010)
Yilke Henquinet (14/06/2010)
Amélie Praet (03/06/2010)

Haley De Wilde (11/06/2010)
Bjarne Rooms (16/06/2010)
Emile Piens (16/06/2010)
Milan Bontinck (17/06/2010)
Dilaya Cardon (21/06/2010)
Rune Fahy (01/07/2010)
Lorena Sarbenov (02/07/2010)
Sterre Geerts (09/07/2010)
Senne Drieghe (08/07/2010)

Alexander Bogaert (21/07/2010)
Paulien Coppens (22/07/2010)
Alice Govaert (02/08/2010)
Manon Hoebeke (31/07/2010)
Amber Maegerman (27/07/2010)
Lenn Lambertin (30/07/2010)
Matteo Govaert (31/07/2010)
Emme-Lotte Storme (02/08/2010)

Huwelijken
Kenn De Cremer en Kathleen Van Hassel (22/05/2010)
Wim Van Herreweghe en Isabelle Van Geert (22/05/2010)
Marc Van Caeneghem en Huguette Lenaerts (22/05/2010)
Tom Roelands en Evelyn Lambrecht (29/05/2010)
Johnny Van der Snickt en Mary-ann Avila (04/06/2010)
Hans Huylebroeck en Karin Vervaet (05/06/2010)
Stijn Coppens en Priscilla Wellekens (18/06/2010)
Tom Van den Bogaert en Lynn Choin (19/06/2010)
Kevin Tanghe en Stephanie De Geest (19/06/2010)
Stephanus Van Laere en Erika Baert (26/06/2010)
Piet Van Lierde en Christine Coppens (02/07/2010)
Luigi Ponnet en Wendy Smekens (03/07/2010)
David Braeckman en Nancy De Boever (09/07/2010)
Tony Bontinck en Tonia Helaert (10/07/2010)
Joris Baetens en Nele Eggermont (23/07/2010)
Rony Raes en Marijke Raman (24/07/2010)
Ludo Van den Steen en Anja Stevens (14/08/2010)
Bart Cromphout en Evy Goethals (21/08/2010)
Peter Mathys en Danny De Caluwé (22/08/2010)

Overlijdens
Willy Van Caeneghem (19/05/2010)
Remi Rasschaert (26/05/2010)
Jozef Roelandt (27/05/2010)
Cyriel Bettens (28/05/2010)
Jackie De Smedt (09/06/2010)
Hubert Roland (10/06/2010)
Eddy De Rycke (24/06/2010)
Alfons Leeman (27/06/2010)
Julien De Poorter (27/06/2010)
Anna De Sutter (01/07/2010)
Gilbert Rasschaert (03/07/2010)
Maurits De Moor (04/07/2010)
Achiel D’Haese (10/07/2010)
Georgina Erauw (10/07/2010)
Susanne De Smet (11/07/2010)
Remigius Vanhenden (11/07/2010)

Georges Van Audenaerde (14/07/2010)
Julien De Munck (17/07/2010)
Roger De Grauwe (23/07/2010)
Oscar Jacobs (26/07/2010)
Joseph Roman (28/07/2010)
Edgard Van Peteghem (30/07/2010)
Frans Roelandt (31/07/2010)
Hilda Verheuen (02/08/2010)
Gabriëlle De Spiegeleir (14/08/2010)
Gustaaf Van Gijseghem (03/08/2010)
Raymond Roelandt (04/08/2010)
Roger Van Der Sypt (11/08/2010)
Alice Bogaert (16/08/2010)
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INBEELD

Goedendagprijs
voor Mensen als een Ander - 11 juli

Aperitiefconcert Da Capo - 11 juli

opnames oka-film " 1919 "

kleuteropvang

8

Circuskamp 5-9 juli Serskamp

Reuzen van de Verhoogstraat
op 11 juli.

OCMW
Dienst voor een dienst
Het OCMW van Wichelen heeft in het kader van het Europees jaar van de armoede en sociale uitsluiting een
projectaanvraag ingediend bij de POD Maatschappelijke Integratie. We kregen de goedkeuring om in 2010 rond het
project ‘Dienst voor een dienst’ te werken. Dit concept vertrekt van het idee dat iedereen kwaliteiten en competenties heeft. Omgekeerd heeft iedereen wel eens een vraag of nood aan hulp. Met dit project wil het OCMW vraag
en aanbod samenbrengen en een soort van dienstenruil organiseren.
Deze ruilhandel staat open voor iedereen en de tegenwaarde is altijd een dienst en geen financiële vergoeding. Op
deze manier proberen we verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen en uitsluiting tegen te
gaan. We gaan uit van de kwaliteiten en talenten van ieder mens en de vraag naar hulp van een andere.
Om de coördinatie van vraag en aanbod vlot te laten verlopen ontwikkelde het OCMW een website,
www.dvdwichelenocmw.be. Iedereen kan zijn kwaliteiten of vragen plaatsen op deze website. Wanneer men geen
internet heeft kan men steeds contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW Wichelen (tel. 052 43 24 50).

Inkomensgarantie ouderen
De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die
tot doel heeft financiële hulp te bieden aan 65-plussers die
over onvoldoende middelen beschikken. Het bedrag dat
u kan ontvangen is afhankelijk van uw bestaansmiddelen
(vb. pensioen). Alleenstaanden kunnen maximaal 898,35
euro ontvangen, samenwonenden maximaal 598,90 euro.
Een IGO kan u aanvragen op de bevolkingsdienst van de
gemeente Wichelen of bij de Rijksdienst Pensioenen. Als
u reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige,
een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet u niets doen. Wanneer u
de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO
van ambtswege onderzocht.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen
met de sociale dienst van het OCMW Wichelen.

Noteer deze datum
in je agenda!
Maandag 22 november 2010
gespreksnamiddag met ontspanning
in de polyvalente zaal van het
OCMW-rusthuis Molenkouter,
Dreefstraat 11a-13 te Wichelen
Meer info volgt via affiches en flyers
en de verschillende Seniorenbonden.

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

Administratief assistent thuiszorgdienst
• Ilse Van Kerckhove - 052/43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
Wanneer?
Maandag- tot vrijdagvoormiddag
van 8:00 tot 12:00 uur: zonder afspraak
Maandag- tot donderdagnamiddag
van 12:30 tot 16:30 uur: met afspraak
Dinsdagavond
van 18:00 tot 20:00 uur: zonder afspraak
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OCMW
School- en studietoelage 2010-2011: Vraag ze tijdig aan
Schooltoelagen zijn er voor kleuter en lager onderwijs, secundair en hoger onderwijs.
Het gezinsinkomen vormt de basis waarop bepaald wordt of u recht hebt op een
school – of studietoelage. Het gezinsinkomen wordt bepaald aan de hand van het
laatste aanslagbiljet (inkomen 2008, aanslagjaar 2009). Daarnaast speelt het aantal personen dat deel uitmaken van uw gezin een bijkomende rol. Hoe meer personen ten
laste, hoe meer punten en hoe hoger uw gezinsinkomen mag zijn.

- 		De toelage voor kleuters bedraagt € 85,16.
- De toelage voor lager onderwijs bedraagt tussen € 95,76 en € 143,64.
- De toelage voor het voltijds secundair onderwijs varieert van € 119,26 tot
€ 1052,88 (volledige toelage voor interne leerlingen).
- De toelage voor deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Synthra ligt
tussen € 100,32 en € 300,95.
- De toelage voor het hoger onderwijs varieert van € 234,07 tot € 3622,42
als u kotstudent bent en tot € 2174,15 als u geen kotstudent bent.

Er komen heel wat mensen in aanmerking voor een toelage dan vroeger het geval was. Misschien komt ook u in
aanmerking! Uw aanvraag kan online of op papier ingediend worden vanaf 15 augustus 2010 en voor 30 juni 2011.
Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? U heeft een algemene
vraag? Hoe moet u een aanvraag indienen?
Verdere informatie kan u vinden op www.studietoelagen.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid. Gratis folders liggen ter beschikking in het Sociaal Huis.
De maatschappelijk werkers van het OCMW Wichelen helpen u graag verder bij het verstrekken van informatie
of bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. U kan ons vinden in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te 9260
Wichelen of via het algemeen nummer 052 43 24 50.

Verwarmingstoelage
Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen.
Wie tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas bestelt,
kan een verwarmingstoelage aanvragen. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 liter geleverde brandstof.
Wie komt in aanmerking?
• Categorie 1: personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering
• Categorie 2: gezinnen met een laag of bescheiden inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 15063.45 – verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste
• Categorie 3: personen met overmatige schuldenlast die begeleid worden via schuldbemiddeling of een collectieve
schuldenregeling
Binnen de 60 dagen na leveringsdatum kan bij de sociale dienst van het OCMW Wichelen een aanvraag ingediend
worden. Een medewerker van de sociale dienst zal onderzoeken of u recht hebt op de toelage en zal berekenen
hoeveel deze zal bedragen. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de brandstofsoort, de prijs per liter en de
categorie waartoe u behoort.
Voor inlichtingen, aanvragen en berekeningen kan u terecht bij:
Mevr. Lieve De Ridder - administratief medewerker sociale dienst: 052 43 24 53
Mevr. Astrid De Ridder - maatschappelijk werker sociale dienst: 052 43 24 60
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WZC Molenkouter ‘Bewegen houdt je lichaam en geest gezond’
Stap- en loopmarathon op zaterdag 26 juni
Honderden enthousiaste deelnemers, een schitterende organisatie en een fantastisch weertje hebben deze dag
tot iets bijzonders gemaakt. We slaagden er moeiteloos (nou ja) in om het beoogd aantal rondjes te lopen of te
stappen. Deze inzet samen met de sponsoring van een aantal privébedrijven, de gemeente en het OCMW betekent
dat de beoogde fitness-toestellen een feit zijn!
De komende maanden zullen deze toestellen geplaatst worden op het terrein van WZC Molenkouter. Zij zijn een
uitnodiging om gebruikt te worden door alle senioren van de gemeente. Deze toestellen zullen een blijvende
herinnering zijn aan ons 15 jarig bestaan als Woon-& zorgcentrum.

Gespreksavond: Financiële en juridische aspecten
bij personen met dementie
Waar: Polyvalente zaal van WZC Molenkouter (Dreefstraat 11a te 9260 Wichelen)
Wanneer: donderdag 14 oktober om 19 uur.
Spreker: Mr. D Vanoutrive
Inkom: gratis
Naast de toenemende zorg voor een persoon met dementie stellen zich ook nog een reeks andere vragen:
• 		Hoe kunnen we deze persoon het best tegen zichzelf beschermen, tegen een verkeerde inschatting van
		problemen of tegen ongelukkige beslissingen?
• 		Hoe vermijden dat betrokkene zich onbewust zijn/haar bezittingen laat ontnemen?
• 		Kan een onroerend goed nog worden verkocht?
• 		Hoe kunnen we het beheer van de financiële middelen organiseren?
• 		Wat als de kinderen het onderling oneens zijn?
. 		…
Zit je zelf met bepaalde vragen aarzel niet om ze te stellen
(vragen kunnen zelfs op voorhand worden doorgegeven
aan de directie van WZC Molenkouter).
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Brandweer

BELANGRIJK: de noodnummers 100 en 101 worden 112 !!
De 100- en 101-centrales werken vanaf nu samen op één locatie en met dezelfde technologie. Beide noodnummers
zijn nu verenigd naar het Europees noodnummer 112. Dit betekent dat het noodnummer 112 kan worden gebruikt
wanneer men dringend een ziekenwagen, de brandweer of de politie nodig heeft.
Voor niet dringende hulp door brandweer of politie kunnen de inwoners van onze gemeente nog steeds terecht:
• bij de gemeentelijke brandweer op het tel. nr. 052 42 22 23 (brandweerkazerne Wichelen)
• bij de lokale politie op het tel.nr.: 09 369 01 18 (politiepost Schellebelle) of 09 369 00 25 (commissariaat Wetteren)

Brandweer werft aan:
De brandweer en ambulancedienst 112 zijn op zoek naar gemotiveerde mensen om onze ploegen te versterken.
Interesse of wens je meer info ? Neem contact met de brandweerkazerne, Margote 116 te Wichelen op het nr.
052 42 22 23 of overwin je drempelvrees en spring gerust eens binnen.

Is je huisnummer goed zichtbaar ?
Bij dringende interventies van ziekenwagen, brandweer en politie gaan soms kostbare minuten verloren omdat deze hulpdiensten niet snel genoeg het juiste adres
kunnen vinden. Vaak zijn huisnummers niet goed zichtbaar of ontbreken ze gewoon.
Vooral 's nachts stellen zich hierdoor problemen. Een goed zichtbaar huisnummer is
dus van groot belang, zeker in situaties waarbij een mensenleven mee gemoeid is en
een snel en accuraat optreden van de hulpdiensten noodzakelijk is.
De technische dienst geeft de huisnummers aan bestaande en pas opgerichte gebouwen.
Een huisnummerplaatje kan verkregen worden voor de volgende prijs :
• witte cijfers op blauwe achtergrond, 1 tot en met 4 cijfers : € 1,50 per stuk
• witte cijfers op blauwe achtergrond, met speciale tekens (min. 5 of 6 tekens) : € 3,50 per stuk.
Het is geen verplichting huisnummers op het gemeentehuis aan te kopen.
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Een dag op pad met…
Een hoofdmoni van het speelplein

Het gemeentelijk speelplein Kwispeltje opende op 8 juli 2010 voor de
11e keer zijn deuren. Ditmaal voor
de eerste keer in de Bruinbeke. Dagelijks vertoeven er tussen 8.30u en
17.00u ongeveer 70 kinderen en
zo’n 12 animatoren die de zomer
voor hen onvergetelijk proberen te
maken. Wie dit elke dag in goede
banen leidt? De hoofdanimatoren
natuurlijk?!
Het is 8.10u en de poort van het
speelplein wordt met een zwier geopend. De hoofdanimator (HA) is als
eerste aanwezig op het speelplein.
Binnen een tiental minuten zullen
ook alle andere animatoren aanwezig zijn. Dus nog snel even controleren of het speelplein klaar is voor
een nieuwe dag. Daarna heeft hij/
zij samen met alle animatoren tot
half negen een “boostmoment” om
iedereen enthousiast aan de speelpleindag te laten beginnen.
Om 8.30u wordt de poort opnieuw
geopend: deze keer voor de kinderen. De animatoren geven vanaf nu
tot 17.00u het beste van zichzelf. De
HA begint aan de inschrijvingen.
Om 9.15u worden de inschrijvingen
afgesloten. Nu heeft de hoofdanimator tijd om de voorbereidingen
van de activiteiten van de komende
dagen na te lezen. Indien nodig,
stuurt de hoofdanimator nog wat bij
door aantekeningen te maken. Hij/
zij mag niet vergeten dit vanavond

te melden aan de animatoren zodat
die weten dat er nog wat gesleuteld
moet worden aan de activiteit.
Na dit stuk administratie is het tijd
voor actie: rondlopen en meespelen
op het speelplein! Door na te gaan
hoe de speelplein dag verloopt, kan
de evaluatie voorbereid worden en
kan er ook extra aandacht gegeven
worden aan de nieuwe animatoren.
Hun ‘stage’ moet namelijk beoordeeld worden. Het is dus noodzakelijk te weten hoe zij op het speelplein de kinderen animeren.

Oeps! 15.30u. Nog snel eens rondlopen (en spelen) op het speelplein
en de lijst voor het uitschrijven afdrukken. Vanaf half vijf staat de
hoofdanimator aan de poort van
het plein iedereen uit te wuiven en
uit te schrijven.

Weer tijd voor papierwerk: binnenkort organiseert het speelplein
een uitstap naar zee. Dat moet ook
worden voorbereid. De flyer met
praktische info aanpassen, kopiëren
en uitdelen, inschrijvingen beheren,
contact opnemen met NMBS, …
Dan nog even broodjes halen voor
de leiding deze middag want het is
al bijna 12.00u.

Het is 17.00u. (Eindelijk) tijd voor
een welverdiende pauze met de
animatoren. Daarna start de ‘opkuis’
die perfect wordt uitgevoerd door
de hele leidingsploeg. Ondertussen
bereiden de hoofdanimatoren de
evaluatie voor en wordt het leidinglokaal onder handen genomen. Het
is 18.45u. De evaluatie van de speelpleindag begint. Rond half acht is het
meeste over de dag wel gezegd. De
animatoren kunnen dan beginnen
met de voorbereidingen van de komende dagen. De HA staat paraat
om te helpen. Ondertussen wordt
de boekhouding wat bijgewerkt en
worden taakjes afgewerkt die al afgewerkt hadden moeten zijn …

Om twaalf uur eet iedereen samen.
Ook nu kan de hoofdanimator de
sfeer opsnuiven van de speelpleindag. Na de snelle lunch starten
opnieuw de inschrijvingen. Dit tot
14.00u. Bezoek: de jeugdconsulent
komt even langs om polshoogte te
nemen en om – voor het plein –
belangrijke nieuwtjes vanuit de gemeente mee te geven. Daarna is het
tijd om te winkelen (er moeten speciale dingen gekocht worden voor
de activiteit van overmorgen).

Rond 20.30u hebben de meeste animatoren de voorbereidingen voor
de komende speelpleindagen afgerond. Sommigen gaan naar huis, anderen blijven nog op het plein om
iets leuks te doen met de rest van
de ploeg. Op die manier wordt het
snel héél laat. Maar hoe je het draait
of keert: het gebeurt zelden dat de
HA de poort van het speelplein vóór
21.00u terug zal sluiten om na een
‘speeldag’ van meer dan twaalf uur
terug naar huis te keren …
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Milieu
Prijsuitreiking Bebloemingswedstrijd 2010
De Bebloemingswedstrijd editie 2010 is opnieuw achter de rug. De keurders hebben tussen juni en september
2010 de deelnemende gevels en tuin(tjes) 2x bezocht en beoordeeld. Ook dit jaar waren de keurders onder
de indruk van de creativiteit en de inzet van de deelnemers. Wie dit jaar de mooiste gevel(s)/tuin(tjes) had of
de meest ecologische tuinen onderhield wordt door het gemeentebestuur letterlijk in de bloemetjes gezet op
de prijsuitreiking op zaterdag 25 september 2010 om 15 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 in
Wichelen.

Boswandeling
Het is september en dit betekent dat Vlaamse bossen en natuurgebieden hun
fleurigste herfstjurk aantrekken. Het moment dus voor een boswandeling.
Deze wandeling wordt tijdens de “Week van het Bos” (10-17 oktober 2010)
georganiseerd door de gemeente Wichelen i.s.m. Natuurpunt vzw. Op het
programma staat een mooie (bos)wandeling langs het Eetgoedbos in Serskamp,
met aandacht voor de natuurgebieden 'De Eetgoedweide' van Natuurpunt en
het vogelbroedbosje van de gemeente Wichelen (in beheer door Natuurpunt
vzw). Meer info op www.weekvanhetbos.be. Afspraak op zondag 10 oktober
2010 om 14 uur aan de kerk van Serskamp! Tot dan!

Winnaars campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
Op zondag 27 juni 2010 werden de winnaars van de succesvolle campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
bekendgemaakt. Tijdens de campagne werden 5.187 ritjes te voet of met de fiets naar de plaatselijke handelaar
gemaakt, goed voor 11.411 km en 2.282 kg minder CO2 vervuiling! De 20 winnaars ontvingen hun prijs uit handen
van schepen van milieu Kristof De Smet en schepenen Dani_l Praet en Albert Van Malderen.
Winnaars editie 2010:
Belgerinkel fiets (t.w.v. € 500): Marleen De Groote
Fietsbon (t.w.v. € 400):		
Ann Van Boven, Marina De Maesschalck
Fietstas:				
Agnes De Bendt, Etienne De Paepe, Jonas Roels, Frans Baeyens, Godelieve Heirman,
				
Marc Van Gijseghem, Simone Govaert, Monique Raemdonck, Julien De Rijcke,
				
Simona Vermeir, Kurt Vereecken, Conny Veldeman
Cheque streekproducten:
Emanuella Venneman, Kathleen Van Migerode, Leona Heirman, Rani De Wilde,
				
Laurette Stroobant
Het gemeentebestuur dankt alle deelnemers en wenst de winnaars nogmaals proficiat!

Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk van
de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit
papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is
afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd
volgens de regels van FSC.
Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat
hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol
bos heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het
FSC Mixed Sources label dragen.

100%

CU-COC-809718-FX
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Geleend & gelezen
Dit najaar organiseert de bibliotheek volgende activiteiten :
27 september 2010 – 20.15 u. Parochiehuis ’t Veer (Hoogstraat 2)
Door het oog van een vrouw : Eric Bracke in gesprek met Joke Devynck (20.15u.)
Ze werd bekend bij het grote publiek als Tony Dierickx in de VRT-reeks “Flikken”. In 2005 had ze een opgemerkte
rol als mama van een voetballend zoontje in de film ‘Buitenspel’ van Jan Verheyen. In de serie “Vermist” van VT4 (en
in de gelijknamige film) speelt ze hoofdinspecteur Tine Peeters. Wij kijken uit naar haar rol als Katrien De Schrijver
in de film en tv-reeks gebaseerd op de ‘Monstertrilogie’ van Tom Lanoye.
Joke Devynck schildert, en voor de bundel “Vrij vrouwelijk” (samengesteld door Gertie Christoffels) schreef zij een
erotisch verhaal. Bij de laatste verkiezingen stond ze op de lijst voor ‘Groen’ en dit jaar werd zij door de lezers van
het Nieuwsblad ook verkozen tot meest stijlvolle vrouw van Vlaanderen. In Wichelen mag zij de aftrap geven voor
de lezingenreeks van de Leesdijk : Door het oog van een vrouw. Zij wordt geïnterviewd door journalist Eric Bracke.

16 oktober 2010 Bib Wichelen (Oud Dorp 2) en Bib Serskamp (Dorpstraat 44)
17 oktober 2010 Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Verwendag (tijdens de openingsuren 10-12u.)
In dit weekend worden aan de bibliotheekbezoekers proevertjes aangeboden van streekproducten afkomstig uit
de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen & Zele (tot
uitputting voorraad)

23 oktober 2010 Refter GIBO-Wichelen (Margote 114)
Verkoop afgevoerde bibliotheekboeken (13.30-17.30u.)
Volwassenenboeken 1.00 € - Jeugdboeken 0.50 € - Tijdschriften 0.10 €. De opbrengst van de boekenverkoop
gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika. Ook andere gemeenten steunen deze actie. Met de
ingezamelde gelden wordt een containerbibliotheek aangekocht die zal geschonken worden aan de Siyazakha
lagere school in Gugulethu.
Het idee is ontstaan tijdens de jeugdboekenweek 2010 die de slagzin “Recht op boeken” meekreeg. Omdat een
bibliotheek zonder boeken geen bibliotheek is schenkt het samenwerkingsverband van bibliotheken De Leesdijk,
uit naam van alle schoolkinderen die tijdens de jeugdboekenweek rond dit thema werkten, een collectie boeken
ter waarde van € 5.000 voor de bibliotheek in Gugulethu.

9 november 2010 Cafetaria WZC Molenkouter (Dreefstraat 11A)
Verteltheater Van stoel tot stoel : Irish Coffee met geestige verhalen (14.30u.)
Van Stoel tot Stoel blaast in Vlaanderen de oude traditie van het verhalen vertellen nieuw leven in. Zij halen voor
deze voorstelling hun inspiratie bij de Ieren. De Ierse verteltraditie stamt uit een tijd dat nog maar weinig mensen
konden lezen. Nieuwtjes en merkwaardige voorvallen werden mondeling doorgegeven. Bij elke stap slopen meer
fouten de verhalen binnen. Waarachtigheid was belangrijker dan de Waarheid. De verhalenvertellers reisden van
dorp tot dorp. Wie een goed geheugen had en ook nog een goed verhaal kon brengen op een onderhoudende
manier werd met open armen ontvangen. Ierse vertellers hebben een voorliefde voor eigenzinnige personages die
ze met een heel eigen soort mild spottende humor voor het voetlicht brengen.
Inkom gratis. Wie vooraf reserveert krijgt bovendien een Irish Coffee (of koffie) aangeboden.

30 november 2010 – 23 december 2010 Raadzaal Sociaal Huis (Oud Dorp 2 - Wichelen)
Computercursus voor 50-plussers
De bibliotheek organiseert ook dit jaar een GRATIS cursus Computer- & Internetgebruik voor 50-plussers (5
voormiddagen). Om deel te nemen is geen enkele basiskennis vereist. Snel inschrijven is de boodschap, want er
worden slechts 12 cursisten toegelaten. De Leesdijk stelt een laptop ter beschikking van elke deelnemer. De lessen
worden gegeven door een leraar van VormingPlus.
Wanneer : Dinsdag 30/11 & donderdagen 2/12 –9/12 – 14/12/2008 en 23/12/2010 telkens van 8.45 uur tot 11.45 uur.
Inschrijven : in de afdelingen van de bibliotheek (Schellebelle – Serskamp – Wichelen)

OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK SCHELLEBELLE
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zondag		

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

UITLEENPOST WICHELEN
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

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

UITLEENPOST SERSKAMP
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

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