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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
Patrick Lauwereys : 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

Beste inwoners,

In november werd onze gemeente net als de rest
van Vlaanderen getroffen door een enorme regenval.
Dit zorgde voor overstromingen op verschillende
plaatsen in onze gemeente. Extreme situaties vragen
ook een uitzonderlijke inzet van mensen. Ons vrijwillig
brandweerkorps van Wichelen heeft opnieuw
bewezen wat ze waard zijn. Door hun inzet werden
verschillende gezinnen geholpen op een moment dat
ze zich machteloos voelden. Zij konden de enorme
hoeveelheid water niet tegenhouden, maar ze konden
wel helpen waar het mogelijk was. De getroffen
gezinnen staan nu voor de zware taak om al het
papierwerk in orde te krijgen in samenwerking met
de verzekering. De waterramp werd nu ook officieel
erkend. Zo zullen er binnenkort op het gemeentehuis
de nodige formulieren aanwezig zijn om deze schade
aan te kaarten. Aarzel niet om hier naar te informeren.
We bevinden ons in de donkerste periode van het
jaar. Ook de temperatuur daalt al eens onder het
nulpunt en in onze huizen draait de verwarming op
volle toeren. Dit wil echter niet zeggen dat dit geen
gezelligheid kan meebrengen. We blijven met zulke
temperaturen al eens sneller thuis en de gezelligheid
binnen de familiekring kan ook hartverwarmend
werken. Er zijn echter mensen die het in deze dagen
niet zo makkelijk hebben en daarom zou ik willen
vragen om ook rondom u te kijken. Zijn er buren of
kennissen die het moeilijk hebben, aarzel niet om een
helpende hand te reiken. Daarom graag deze oproep
om extra aandacht te hebben voor elkaar dezer
dagen.

Sport 		
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Stilaan komt de kerst- en nieuwjaarsperiode in
zicht. De kerstboom met bijbehorende versiering en
verlichting wordt boven gehaald en dit brengt heel wat
sfeer in huis. Ook in de straten klinkt de kerstmuziek
en branden de lichtjes.
Hopelijk mag 2011 een jaar worden zonder tegenslagen. Ik wens iedereen dan ook een goede
gezondheid toe en veel succes in alle nieuwe
uitdagingen.

Genegen groeten,

Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
Veldrit in Diegem
De gemeente Wichelen gaat als sportpromotionele actie voor eindejaar naar
de superprestigeveldrit in Diegem! Deze avondveldrit, een klassieker op de
kalender, vindt plaats op maandag 27 december.
De gemeente legt een bus in die vertrekt aan het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te
Wichelen om 15 uur. De thuiskomst is voorzien om 21 uur.
De busrit en het toegangsticket in Diegem kosten samen 5 euro per persoon.
Wie wenst mee te gaan, dient zich in te schrijven op de sportdienst (Oud Dorp 2,
9260 Wichelen, sportdienst@wichelen.be, 052 43 24 10).
De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

De Ronde Van Vlaanderen in Wichelen!?
De Ronde van Vlaanderen die in Wichelen passeert? Een mooie droom? Misschien kan jij die helpen waar
te maken! De gemeentelijke sportdienst zal een werkgroep oprichten om de kandidaatstelling om “Dorp
van de Ronde” te worden, voor te bereiden. Mensen met originele ideeën en vol van enthousiasme om
mee te werken aan de organisatie zijn van harte welkom.
Indien je langs wenst te komen, verwittig de sportdienst dan via sportdienst@wichelen.be!

Scholenveldloop 2010, wat een succes!
Een dikke proficiat aan alle deelnemers van de scholenveldloop editie 2010. We bedanken langs deze weg ook graag de
Stichting Vlaamse Schoolsport voor de medewerking aan de organisatie, de ouders die weer een waardevolle bijdrage
deden, sportvereniging “Sport en Recreatie” die zorgde voor de fietsbegeleiding van de oudste kinderen, Rode Kruis
en politie voor de bereidwillige medewerking, en ook voetbalclub KVV Schelde voor het ter beschikking stellen 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: Elise De Paepe, Mauro Van Caelenbergh,
Silke Speeckaert, Lloyd Agyemang Prempeh-Dapaah, Marthe Thienpondt, Sam De Deyn, Chavon Segers, Wieter Annaert,
Febe Triest, Lennert Van Lippevelde, Aranka Hiel en Sander De Corte!

ATLETIEKCLUB EERLIJK STREVEN
Op woensdag 16 februari 2011 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
GROOT-WICHELEN”, een jogwedstrijd voor jong en oud die door de gemeentelijke sportdienst wordt georganiseerd op
zaterdag 30 april 2011 rond het Oud Dorp in Wichelen ter gelegenheid van Meikermis.
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, van 19.00 uur tot 20.15 uur.
Kostprijs voor het deelnemen : 20 euro, verzekering en begeleiding inbegrepen.
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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Gemeenteraad

Ontwerp Ruimtelijke uitvoeringsplannen van start
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat begin 2010 is goedgekeurd, krijgt stilaan uitvoering. Zo zal een ruimtelijk
uitvoeringsplan worden opgemaakt voor de Molenkouter, gelegen achter de woningen in de Dreefstraat, het Oud
Dorp en de Brugstraat. Bedoeling is de mogelijkheid te scheppen om het bestaande rust- en verzorgingstehuis uit te
breiden en een park te creëren. Het gebied moet zijn nut hebben voor zowel de bewoners van het rusthuis als voor de
jeugdverenigingen die op het gemeentedomein gehuisvest zijn.
Daarnaast wordt ook een ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt voor de uitbreiding van de KMO-zone Meerbos. Er zal
een deel worden ontwikkeld naast het beschermd landschap Galgenveld en achter de woningen in de Scheldebrugstraat.
Daar is een goede buffering noodzakelijk. Uiteraard zal voor beide initiatieven inspraak worden georganiseerd. Zowel
voor de jongeren, de ouderen als de werkgelegenheid op onze gemeente wordt die realisatie een goede zaak.

Gemeente huurt lokalen voor kerkfabriek Serskamp
Omdat de Vrije Kleuterschool van Serskamp de lokalen van het Parochiesecretariaat heeft ingenomen, huurt de
gemeente nu twee lokalen in het voormalige klooster om de kerkfabriek van Serskamp onderdak te bieden. De huur
loopt in afwachting van de renovatie van de voormalige pastorie.

Zaal Astrid wordt onteigend
Na vruchteloze pogingen het afgelopen jaar om het café ‘zaal Astrid’ op de Anker in Serskamp in der minne te verwerven,
wordt een gerechtelijke onteigening voorbereid. De bedoeling is om op die plaats een sociale-huisvestingsproject
te realiseren, gecombineerd met het naastliggende eigendom, het voormalige café Anker, dat al in het bezit van de
gemeente is. Als dat kan worden gerealiseerd, wordt ook de verwaarlozing uit het straatbeeld bij het binnenrijden van
Serskamp verbannen.
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Bevolking
DE WINTER KOMT ER WEER AAN...
PWA WICHELEN kan u helpen met o.a.
* Ruimen van voetpaden
* De tuin winterklaar maken
* Sneeuwruimen
* ...

De openingsuren zijn:
Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 18u tot 20u
Woensdag van 9u tot 12u *

En dat alles betaalbaar en fiscaal aftrekbaar?
Aarzel niet en neem contact op met onze PWAbeambte, Nancy Duym, in het gemeentehuis van
Serskamp, Dorpstraat 44, tel. 09 369 05 22, e-mail:
pwa.wichelen@skynet.be

* De eerste en laatste woensdag van de maand is er
geen zitdag in Serskamp, maar wel in het Sociaal Huis
te Wichelen (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen), van 9u tot
11u30. Rechtstreeks telefoonnummer in het Sociaal
Huis: 052 43 24 52.

Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs
Met ingang van 10 september 2009 moeten alle nieuwe
beroepschauffeurs goederenvervoer niet alleen een
rijbewijs C of C+E behalen, maar ze moeten ook slagen
voor het examen "Basiskwalificatie vakbekwaamheid".
Voor bus- en autocarchauffeurs geldt deze verplichting
al sinds 10 september 2008.
De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het
goederenvervoer (cat. C) en personenvervoer (cat.
D) geldt voor onderdanen van de Europese Unie en
onderdanen van andere landen (niet EU) die in dienst
zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd
is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.
De vakbekwaamheid houdt in:
- Dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatieexamen (verwerving vakbekwaamheid) dat bestaat uit
een theoretische proef met drie onderdelen en een
praktische proef met twee onderdelen.
- en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt
(verlenging vakbekwaamheid).
Code ‘95’
De vakbekwaamheid wordt via de vermelding code ‘95’
op het rijbewijs aangebracht.
Personen van wie het rijbewijs geldig was voor een
categorie groep C of groep D voor inwerkingtreding van
het koninklijk besluit vakbekwaamheid zijn niet verplicht
om code "95" te laten noteren op hun rijbewijs. De
vermelding van deze code kan evenwel nuttig zijn voor
de bestuurders die zich naar het buitenland begeven.
Het is daarentegen wel verplicht deze code '95' op het
rijbewijs te plaatsen indien deze personen om één of
andere reden een nieuw rijbewijs aanvragen.

Er kan nog steeds een rijbewijs afgegeven worden, geldig voor een categorie van groep C of D zonder de vakbekwaamheid maar dan kan de bestuurder enkel op
niet-professionele basis rijden.
De vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders van:
- voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid
van ten hoogste 45 km per uur;
- voertuigen in gebruik bij of onder controle van de
strijdkrachten, de burgerbescherming (civiele bescherming), de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
- voertuigen die op de weg worden getest in verband
met reparaties, technische verbeteringen, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog
niet in het verkeer zijn gebracht;
- voertuigen die worden gebruikt bij reddingsoperaties
en noodtoestanden;
- voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel personenvervoer voor privé-doeleinden.

U verhuist? Vergeet uw energie niet!
Surf naar www.eandis.be en klik op ‘Verhuizen’. Stap voor stap begeleiden we u naar een vlotte verhuizing van uw
aardgas en elektriciteit! Hier kunt u ook de verhuisformulieren, verhuisfolder en een slimme webmodule van de
VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) downloaden.
De verhuisformulieren kunt u eveneens gratis aanvragen op het telefoonnummer 1700, via uw gemeentehuis of bij
uw Eandis-klantenkantoor.
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Geboorten
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)
Noa Van Mulders (15/08/2010)
Bente Van den Meerssche 		
(30/08/2010)

Yenthe Baptist (27/08/2010)
Hélène Van de Velde (28/08/2010)
Sepp Van Bruyssel (07/09/2010)
Thomas Schamp (08/09/2010)
Kato Clinckspoor (08/09/2010)
Brenden Keppens (09/09/2010)
Hailey Blondeel (14/09/2010)
Tess Van Durme (30/09/2010)
Maxine De Smaels (19/09/2010)
Olivier De Cuyper (27/09/2010)

Basiel Verdonck (30/09/2010)
Denzel Van de Walle (03/10/2010)
Wannes De Geyter (13/10/2010)
Nils Mertens (08/10/2010)
Wout De Winter (09/09/2010)
Mats Van den Bossche (21/10/2010)
Ani Soghomonyan (15/09/2010)
Xander Jacobs (03/11/2010)
Levi Campbell (05/11/2010)
Emiel D’Haese (16/10/2010)

Huwelijken
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)
Kristof Vandewiele en Kelly Buggenhout(25/08/2010)
Frank Redant en Hilde Matthys(28/08/2010)
Edwin De Pauw en Peggy Van Leuven (28/08/2010)
Jeroen De Vos en Annick Van Peteghem(04/09/2010)
Niels D’Haese en Anneleen Rasschaert(04/09/2010)
Willem Lourens en Caroline Hoedemakers(11/09/2010)
Dimitri Verhecken en Elin Galle(16/09/2010)
Karel Verlinde en Leen De Meirleir(17/09/2010)
Davy De Vos en Barbara De Smet(18/09/2010)
Jan Lievens en Sabine Denorme(18/09/2010)
Ives Van Vaerenbergh en Tamara Brackman (30/10/2010)
Cheikh Doudou Mbaye en Carine Roelandt (30/10/2010)
Steven Van Zwol en Eline Coleman (06/11/2010)
Peter De Poorter en Sophie Peeters(12/11/2010)

Overlijdens
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)
Maria De Koker (21/08/2010)
Camille Huylebroeck (25/08/2010)
Hilda Van den Abeele (26/08/2010)
Raoul Maes (26/08/2010)
Léa Buydens (03/09/2010)
Ivonne Paelinck (14/09/2010)
Marie José De Wilde (18/09/2010)
Marie-José Roggeman (21/09/2010)

Adela Frulleux (01/10/2010)
Elisabeth Lammens (07/10/2010)
Lutgart De Winter (07/10/2010)
Maria Van der Meirsch (08/10/2010)
Maria Van Steendam (09/10/2010)
Julien Sedeyns (10/10/2010)
Angèle Lievens (22/10/2010)
Glen Persyn (23/10/2010)
Franciscus De Backer (06/11/2010)
Remi Haegeman (11/11/2010)
Marietta Pieters (15/11/2010)
Irma Uyttendaele (16/11/2010)
Henriette Wanseele (16/11/2010)
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INBEELD

Week Van de smaak

gespreksnamiddag senioren

Week Van de smaak

Samen naar de gordel

overstromingen
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Week Van de smaak

OCMW
OCMW Wichelen en Welzijnsschakels
Wichelen serveert SOEP OP DE STOEP
December is voor Welzijnszorg campagnemaand in de strijd tegen
armoede. Met de jaarlijks terugkerende actie <SOEP OP DE STOEP>
wordt aandacht gevraagd voor de 1,6 miljoen Belgen die in armoede
leven. Iedereen wordt opgeroepen om aan één van de vele soepstanden een lekkere, dampende beker soep te kopen voor een vrije
bijdrage. Dit jaar hebben Welzijnsschakels Wichelen en de sociale
dienst van het OCMW Wichelen de handen in elkaar geslagen. Tijdens
de week van 13 tot en met 17 december 2010 zal in het Sociaal Huis
elke voormiddag – tussen 9u30 en 12u – verse soep worden aangeboden. We willen iedereen dan ook uitnodigen om een bezoekje te
brengen aan de soepstand.
De opbrengst van de actie gaat naar Welzijnszorg die dagelijks
armoede bestrijdt met de ruim 150 armoedeprojecten in Vlaanderen
en Brussel. IEDEREEN WELKOM

Opgelet wijziging zitdagen
De zitdag van de sociale dienst OCMW Wichelen, die plaats heeft in het gemeentehuis van Serskamp en Schellebelle, zal NIET langer wekelijks doorgaan. Vanaf november 2010 kan je op volgende tijdstippen in het gemeentehuis
terecht bij een maatschappelijk werker van het OCMW Wichelen:
Elke EERSTE donderdag van de maand in het gemeentehuis van SCHELLEBELLE van 13u tot 14 u
Elke LAATSTE donderdag van de maand in het gemeentehuis van SERSKAMP van 13u tot 14u
Bij hoogdringendheid kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden zodat een afspraak of huisbezoek
gepland kan worden. OCMW Onthaal - telefoonnummer: 052 43 24 50

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
. Sven Goderis - 052/4 3 24 59
Sven.goderis@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
Vacature						
Het OCMW van Wichelen is een overheidsinstelling voor maatschappelijk dienstverlening. Met
120 personeelsleden biedt het OCMW tal van
diensten zoals maatschappelijk werk, thuiszorg
en residentiële ouderenzorg. Om een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren zijn wij op zoek naar:

‘Iris': Een prachtig liefdesverhaal over twee mensen die
er ondanks hun tegenstellingen toch voor kiezen om
samen oud te worden. Over een liefdesgeschiedenis
en hoe een sterke jonge vrouw, die weet wat ze wilt,
op latere leeftijd de strijd aangaat met de verschrikkelijke ziekte Alzheimer.

ZORGKUNDIGE
voltijds of deeltijds (m/v)

Organisator van deze vertoning is het nieuwe overlegplatform transmurale zorg Wetteren-Laarne-Wichelen
(vroegere Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg), een samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines
in de thuiszorg, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en
geestelijke gezondheidszorg.
Doelstellingen van dit overleg: gericht samenwerken
met andere disciplines; advies en signalen geven aan
lokale besturen, betrokken organisaties en diensten;
informeren van thuiszorgpartners, mantelzorgers en
geïnteresseerden;…

voor het Woonzorgcentrum
Molenkouter
Jouw functie:
Je werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige en in nauwe samenwerking met de
andere disciplines binnen het WZC. Je bent
verantwoordelijk voor het verlenen van alle dagdagelijkse zorgen aan de bewoners zodat zij van
een comfortabel en aangenaam verblijf kunnen
genieten. Je stimuleert de zelfredzaamheid van
de bewoner.
Jouw profiel:
- Je hebt het vereiste diploma (niveau C)
- Je hebt een goede kennis van ouderenzorg,
dementie en persoonverzorging.
- Je bent loyaal, klantgericht en integer. Je houdt
van samenwerken en bent bereid om jezelf te
ontwikkelen binnen de functie.
- Je kan zelfstandig werken, je neemt initiatief en
bent flexibel.
- Je bent bereid tot het verrichten van weekenden avondwerk.
Aanbod:
- Een uitdagende functie met veel variatie en
ruimte voor initiatief.
- Een loon volgens de barema’s van de lokale
besturen (niveau C1-C2) aangevuld met
premies voor onregelmatige prestaties.
- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis
openbaar vervoer van en naar het werk en
een gratis hospitalisatieverzekering.
Interesse?
Stuur uiterlijk voor 15 december 2010 je kandidaatstelling (motivatiebrief, CV, kopie vereiste
diploma):
- via mail naar info@ocmw-wichelen.be
- per post naar OCMW Wichelen,
personeelsdienst, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.
Meer informatie kan u bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 052 43 24 66.
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Filmvoorstelling : IRIS

Bijzondere aandacht gaat uit naar palliatieve patiënten,
personen met psychische en/of psychiatrische problematiek, personen met een dementieproblematiek.
In navolging van de ‘praatcafés dementie’ wordt deze
eerste activiteit georganiseerd voor het ruime publiek.
Tegelijk met deze film wil het overlegplatform info
geven omtrent de nieuwe werking, mensen sensibiliseren voor de problematiek van dementie en een bevraging doen van eventuele noden omtrent dementie.
Meer info op 09 365 77 82 (Wim Meganck)
Reservatie gewenst via CC Nova, ‘t Binnenhof (Laarne),
St.-Jozef (Wetteren), Schelderust (Wetteren), Molenkouter (Wichelen) Inkom: 2 euro

OCMW
Ouderenbehoefteonderzoek
Op maandagnamiddag 22 november 2010 had er een gespreksnamiddag plaats georganiseerd door de Wichelse
Seniorenraad. Op deze gespreksnamiddag werd onder andere een toelichting gegeven over het ouderenbehoefteonderzoek dat we vorig jaar mochten afronden.
Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn op deze gespreksnamiddag, maar we toch graag ieder willen bedanken die
meegewerkt heeft aan dit onderzoek, zowel vrijwilliger als oudere, via deze weg onze oprechte dank! Dit ouderenbehoefteonderzoek zal mee een aanzet geven tot de opmaak van een ouderenbeleidsplan.

Samen tegen armoede - Wij ook
Op initiatief van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding,
organiseerde de POD Maatschappelijke Integratie samen met de OCMW's een campagne
tegen de armoede en sociale uitsluiting. De slogan van de campagne, "Samen tegen armoede.
Ik ook." maakt duidelijk dat we de krachten moeten bundelen om armoede de wereld uit
te helpen. Elke persoon in armoede is er één te veel. En jammer genoeg leven er ook in ons
land heel wat mensen in armoede. In het kader van deze actie hebben jullie de afgelopen
weken onze medewerkers daarom een button zien dragen.
Armoede kan iedereen overkomen of je nu een zakenman, een bedrijfsleider, een arbeider of een kassierster bent.
En het mag voor niemand een schande zijn om hulp te vragen. De OCMW's staan klaar om iedereen in moeilijkheden te helpen. Het OCMW biedt veel meer dan alleen financiële hulp. Met juridische en psychologische bijstand,
thuiszorg, gezondheidszorg, etc. ondersteunen ze mensen die het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben.
Mede naar aanleiding van deze campagne heeft OCMW Wichelen het project “Dienst Voor een Dienst” opgericht.
Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje nemen op: www.dvdwichelenocmw.be

Dienst Gezinszorg
Vanaf 1 november 2010 is het OCMW Wichelen ingestapt in een nieuw samenwerkingsverband met het OCMW
van Laarne en Wetteren om een Dienst Gezinszorg op te richten. De dienst Gezinszorg verleent hulp aan alleenstaanden en gezinnen die omwille van lichamelijke, psychische of sociale redenen niet meer of onvoldoende
zelf kunnen instaan voor huishoudelijke, verzorgende en ondersteunende taken in het thuismilieu.De bijdrage voor
gezinshulp wordt bepaald op basis van het inkomen, de gezinssamenstelling en de zorgbehoevendheid. Indien u
graag deze gezinshulp wilt inschakelen of hierover meer informatie wilt, kan u contact opnemen met één van de
volgende contactpersonen:
Vincent De Cock – telefoonnummer: 052 43 24 56 – thuiszorg@ocmw-wichelen.be
Angela Krijnen – telefoonnummer: 052 43 24 54 – thuiszorg@ocmw-wichelen.be
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Toerisme
Fietsomleiding Kalken
Naar aanleiding van de Sigmawerken in de Kalkense
Meersen zijn er een aantal wegen en dijken voor alle
verkeer afgesloten. Deze werfwegen zijn ook verboden
toegang voor fietsers en wandelaars. Om leerlingen, recreanten en buurtbewoners een veilig alternatief aan te
bieden hebben we een bewegwijzerde fietsomleiding
uitgewerkt (zie kaart). De gele route brengt je veilig
naar Wetteren, de oranje route naar Uitbergen.
Het geactualiseerde Sigmaplan maakt het Zeescheldebekken veiliger en natuurlijker, zonder daarbij de economische en recreatieve mogelijkheden uit het oog te
verliezen. Het projectgebied Kalkense Meersen met
haar vijf deelgebieden speelt daarin een belangrijke rol.
Lees meer op www.sigmaplan.be

Scheldeland Wandelen en Tafelen
De gloednieuwe brochure 'wandelen & tafelen' staat boordevol suggesties voor een fantastische herfst
en winter: wandelingen naar alle windstreken, culinaire tips in Aalst en Wetteren en inspirerende adresjes voor een of meerdere dagen genieten met vrienden en familie! Kortom een brochure met voldoende stof voor goed gevulde en aangename herfst -en wintermaanden langs Schelde, Dender en Rupel!
Neem ook eens een kijkje op www.winterinscheldeland.be. Omdat je met één dag Scheldeland nooit genoeg
hebt, werkte Toerisme Scheldeland in samenwerking met de hotelsector een aantal 'winters warme wandelarrangementen' uit. Aan 150 euro voor 2 personen geniet je van één of meer overnachtingen, inclusief tal van leuke
extra's. De brochure kan je verkrijgen op de cultuurdienst.

Jeugd
Kerstmarkt Wichelen voor “Music for Life 2010"
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 19 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. De opbrengst van dit initiatief
zal integraal geschonken worden aan Music for Life 2010. Voor het vijfde jaar op rij zamelt Studio Brussel, samen
met het Rode Kruis, langs deze weg geld in voor een goed doel.
Naast een geldinzamelingsactie wil Music for Life ook de nodige bewustmaking creëren voor een “stille ramp”: een
wereldprobleem waar het Rode Kruis zich voor inzet, maar wat niet dagelijks de schijnwerpers van de media haalt.
Zo wil de actie dit jaar de aandacht vestigen op het lot van weeskinderen die hun ouders hebben verloren aan AIDS.
Het ingezamelde bedrag van Music for Life 2010 zal dan ook integraal besteed worden aan de hulpprogramma’s van
het Rode Kruis voor weeskinderen van AIDS-ouders. We hopen op 19 december zoveel mogelijk mensen op het
gemeentelijk domein bijeen te krijgen, om zo een steentje aan het “Glazen Huis” bij te dragen!
Dit komt tot stand met de steun van: JOC Antigoon, Chiro Wichelen, KLJ Wichelen, VKSJ Wichelen, Chiro Serskamp,
Scouts Serskamp, Jeugdhuis YOKA, De Slimme Zet en Gemeente Wichelen. Meer info: Joachim, 0472 60 64 16
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Een dag op pad met…

de voorzitter van de cultuurraad

©

S te

phan Muysers

te maken. Ik bespreek met Paul
Matthys de belichting. We schikken
de
bloemstukken
in
warme
herfstkleuren voor de lezenaars om
het geheel wat op te fleuren. In het
Gildenhuis zetten we de staantafels
klaar. Dat is veel gezelliger voor een
receptie.

Maurice De Maesschalck laat ons
binnen. We bespreken hoe alles
het best wordt opgesteld. Intussen
zijn ook een aantal leden van het
dagelijks
bestuur
aangekomen
en is VELT weer trouw op post
om de stoelen te herschikken.
We verplaatsen het altaar om het
speelvlak voor de muzikanten vrij

tephan Muysers

Na het ontbijt neem ik het draaiboek
voor het concert nog eens grondig
door. Even boodschappen doen en
pupiterlampjes voor de muzikanten
halen bij Robert De Bruycker.
Daarna eet ik snel iets en tegen 14u
ga ik naar de kerk om alles klaar te
zetten.

©S

Vandaag, zaterdag 23/10, staat
alles in het teken van het concert
in het kader van het Festival van
Vlaanderen. Het is de dertiende
editie al. Als derde voorzitter van
de cultuurraad zet ik de traditie
van mijn voorgangers wijlen Jos
Darquenne en Sabine De Leenheer
graag voort. Vanavond hebben we
gitariste Raphaella Smits en violist
Eric Robberecht op het programma
staan in de Sint-Gertrudiskerk in
Wichelen.

Rond 16u ga ik eventjes naar huis.
Ik sluit de kerk met een kolossale
sleutel als van een kasteel. Die zal ik
niet gemakkelijk kwijtspelen... Ik heb
net genoeg tijd om het wisselgeld en
wat materiaal klaar te zetten en mijn
speech nog eens te overlopen. Die
gaat over het programma, Raphaella
Smits, de plannen voor de 30ste
verjaardag van de cultuurraad in
2011, het nieuwe subsidiereglement
en uiteraard bedank ik alle
medewerkers en de kerkfabriek
en eerwaarde heer pastoor
voor het gebruik van de
kerk. Schepen van
Cultuur Yvan De
Coninck zal het
hebben
over
Eric Robberecht
en de plannen
om een ‘wie is
wie’ te maken
van de Wichelse
kunstenaars.
Rond 17u30 vertrek
ik terug richting kerk.
Roger Duwé, al jaren
technisch coördinator bij het
Festival, is ook net aangekomen. Hij
komt de technische voorzieningen
nakijken en mee de muzikanten
opvangen. Die komen stipt om 18u
aan voor de repetitie. De kerk is
al goed op temperatuur gebracht
intussen. Dat is aan te raden voor

de instrumenten en voor de vingers
van de muzikanten. Het is namelijk
een koude dag.
Vlug nog even naar huis voor een
snelle hap en om me op te frissen.
Om 19u zijn we met de leden van
het dagelijks bestuur op het appel
om het publiek te ontvangen. Na
de speeches van Yvan en mezelf,
roept burgemeester en voormalig
Schepen van Cultuur Kenneth
Taylor mijn voorgangster Sabine De
Leenheer op het podium om haar te
bedanken met een boeket bloemen
voor haar jarenlange dienst als
voorzitter. Ze is blij verrast.
Van bij de eerste tonen van de
achtsnarige gitaar en viool is de
intieme sfeer van het concert gezet.
De gitaar geeft heel bijzondere
klanken. Door de goede
akoestiek
van
de
kerk
dartelt
de
kamermuziek van
Paganini, Schubert
en anderen in het
rond.
Dankzij
het Festival van
Vlaanderen
slagen we er
elk jaar weer in
muzikanten van
topniveau
naar
Wichelen te halen. Na
afloop van het concert
nodigen we het publiek en
de muzikanten uit om nog wat na
te praten bij een drankje en een
versnapering. Moe maar voldaan,
sluiten we alweer een succesvolle
editie van het concert af. Ik kijk al
uit naar het programmaboek voor
volgend jaar…
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Milieu
Wanneer vervalt uw milieuvergunning?
Sinds de inwerkingtreding van het Vlarem (Vlaams Reglement inzake de milieuvergunning) op 1 september 1991
werden milieuvergunningen verleend voor een termijn van maximaal 20 jaar. Voorheen verleende milieuvergunningen,
de zogenaamde exploitatievergunningen of ARAB vergunningen, waren vanaf 1/09/1991 nog maximaal 20 jaar
geldig (ook al staat 30 jaar vermeld op de originele vergunning!). Uiterlijk op 1 september 2011 vervallen dus alle
milieuvergunningen, behalve deze die in de tussentijd nog opnieuw vergund werden (hernieuwing). Sinds kort
besliste de Vlaamse Regering dat de vergunningen vergund vóór 1/09/2011 nog maximaal geldig zijn tot 1/09/2016
(dus een verlenging van 5 jaar), tenzij in de vergunning een expliciete vervaldag voorzien is voor die datum. De
einddatum van dergelijke vergunning blijft de in de vergunning opgenomen einddatum.
Een hernieuwing van de milieuvergunning dient aangevraagd te worden tussen de 18 en 12 maanden voor de
vervaldag. Milieuvergunningen die vervallen op 1/09/2016 kunnen echter nu reeds worden hernieuwd. Op die
manier vermijdt u dat u in een piek van aanvragen terecht komt en u uw nieuwe vergunning niet tijdig ontvangt.

Natuurpunt (bos)wandeling
Op zondag 10 oktober 2010 organiseerde Natuurpunt vzw
i.s.m. de gemeente Wichelen een (bos)wandeling in kader
van de “Week van het Bos”. Met een 120-tal wandelaars
was deze activiteit een groot succes. De wandelaars
werden op deze zonnige namiddag door Natuurpunt vzw
gegidst door het Eetgoedbos en langsheen het nabijgelegen
natuurreservaat “Eetgoedweide” en het vogelbroedbosje
van de gemeente Wichelen in de Schoolstraat. Na afloop
van de wandeling trakteerden schepen van milieu Kristof De
Smet en schepen van feestelijkheden Daniël Praet namens
de gemeente Wichelen de bezoekers op een drankje in de
pastorij van Serskamp.
De samenwerking met Natuurpunt vzw is niet beperkt tot
het organiseren van een gegidste wandeling. De gemeente
Wichelen ondersteunt de natuurvereniging voor het beheer
van het natuurreservaat “Eetgoedweide” en Natuurpunt vzw
beheert het gemeentelijk vogelbroedbosje. Samen(werking)
voor meer biodiversiteit dus.

De juiste bandenspanning = 1 gratis tankbeurt
Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve
bandenspanning. Dit zorgt niet alleen voor een verhoogd
brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle over het
stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct zijn
opgepompt. Onder het motto “de juiste bandenspanning = 1 gratis
tankbeurt” bood op vrijdagvoormiddag 5 november 2010 de gemeente
Wichelen 39 bezoekers van het Sociaal huis een gratis controle van de
bandenspanning aan.
Rijden op de juiste bandenspanning bespaart immers elke chauffeur
1 gratis tankbeurt per jaar. Minder brandstofverbruik = minder CO2
uitstoot = een beter milieu. Deze actie werd mee ondersteund door de
provincie Oost-Vlaanderen.

Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen.
Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van de
grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC. Van het
andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos
heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC Mixed Sources label dragen.
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Geleend & gelezen
Leesclubs en lezen
‘Ik vind het plezant om bij een leesclub te zitten. Soms,
als ik het heel druk heb, zie ik er van te voren tegenop,
maar als we dan bij elkaar zijn, is het eigenlijk altijd
gezellig en heb ik altijd wel een leuke avond. En ik heb
inmiddels een heleboel boeken gelezen die ik zelf in
mijn eentje niet zo gauw zou lezen. Ik merk dat ik nu
ook andere schrijvers leuk vind dan die ik vroeger las,
en dat heeft zeker met de leesclub te maken.’
Als een knap verhaal, mooie zinnen, goedgekozen
woorden jou aanspreken en als je wat je leest graag
wil delen met anderen dan is een leesclub misschien
iets voor jou. Misschien wil je er zelf één oprichten, of
misschien wil je aansluiten bij een bestaande leesclub.
Wat is een leesclub ?
Een leesclub is een groep van mensen die, al dan
niet regelmatig, bij elkaar komen en met elkaar over
boeken praten: fanatieke literatuurliefhebbers die een
boek tot op de komma analyseren, vriendenclubjes
die een boekbespreking als aanleiding gebruiken om
bijeen te komen en tussendoor een boek bespreken,
enthousiaste lezers die het leuk vinden om met anderen
te praten over waarom een boek ze zo aansprak (of
niet), het kan allemaal.
Het aantal leden van een leesclub kan variëren. Een
aantal tussen zes en twaalf is ideaal om iedereen in
voldoende mate aan bod te laten komen.
Wat wordt er gelezen?
Meestal wordt afgesproken dat iedereen hetzelfde
boek leest tegen de volgende bijeenkomst. De keuze
hangt af van de interesses van de deelnemers. In principe
kan alles : een boek van een Nobelprijswinnaar, een
literaire thriller, een adolescentenboek, …
Omdat het wellicht niet lukt om hetzelfde exemplaar
van een gekozen boek om beurten te lezen is het zinvol
om afspraken te maken met de bibliotheek. Die kan
meerdere exemplaren van een gewenst boek voor u
aanvragen bij andere bibliotheken. Voor een Leesclub
doet de bibliotheek van Wichelen dat bovendien gratis!
Waar samenkomen?
De meeste leesclubs worden bij mensen thuis
georganiseerd. Alle leden komen hierbij om beurt
aan bod. De gastheer of gastvrouw zorgt voor een
gezellig kader, een drankje en eventueel een hapje.
Vergaderingen kunnen ook doorgaan in openbare
gelegenheden, zoals café of restaurant, of in het
clublokaal van een vereniging.

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.

Leesclub van de bib.
In veel gemeenten organiseert de bibliotheek zelf ook
een leesclub. In Wichelen vergaderen de leesclubleden
iedere maand (behalve in juli en augustus) op wisselende
data, in de bibliotheek te Schellebelle, telkens om 20.00
uur. Een drankje (meestal een wijntje) wordt er aan
kostprijs geschonken. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
De agenda van de vergadering is steeds dezelfde :
• Bespreking van het gekozen boek
• Uitwisseling van andere recente leeservaringen
• Ronddelen van het eerstvolgende te lezen boek
• Keuze van het daarna te lezen boek.
Onlangs werd een beurtrol ingevoerd om de keuze van
het boek te bepalen. Eén deelnemer stelt kort zijn/haar
persoonlijke voorkeur voor drie boeken voor, waarna
de andere aanwezigen hieruit een keuze maken.
Op die manier werd recent het boek ‘De stemmen
van de Pamano’ uitverkoren, het boek dat besproken
wordt op de bijeenkomst in januari 2011. Volgens de
flaptekst is het ‘een prachtige liefdesgeschiedenis en
een magistraal verhaal over individuele en collectieve
lafheid, heldendom en de vele gezichten van de
herinnering’. De auteur Jaume Cabré (1947) wordt
beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse
Catalaanse schrijvers.
De Bib-Leesclub las in 2010
De alchemist / Paulo Coelho
De vertellers / Rabih Alameddine
Max Havelaar / Multatuli
De kleine prins / Antoine de Saint-Exupéry
In ongenade / J.M. Coetzee
De tijd van verwondering / Richard Holmes
Omwentelingen/ J. M. G. Le Clézio
Vandaag was ik mezelf liever niet tegengekomen /
Herta Müller
Wit is altijd schoon / Leo Pleysier
De afschuwelijke eenzaamheid van Maxwell Sim /
Jonathan Coe
Meer info op :
http://bibliotheekwichelen@blogspot.com

‘De ene keer loopt de discussie beter dan de andere
keer. Dat heeft vooral te maken met het boek waar je
het over hebt. Het gekke is dat een discussie bij een
boek dat we niet goed vinden of dat nogal moeilijk
was vaak beter loopt dan bij een boek waar iedereen
enthousiast over is. Want dan wil iedereen de hele tijd
aan het woord komen.

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

Algemeen
Brandweer oproepen
De brandweer is de instantie die instaat voor het redden
van mens en dier en het voorkomen en bestrijden
van brand. Tot haar taken behoren ook voorlichting,
controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding
en rampenbestrijding. Ook wateroverlast en overlast
ten gevolge van wespenplagen en dergelijke neemt zij in
sommige gemeenten voor haar rekening.
Het algemeen alarmnummer voor brandweer- en
dringende medische hulpverlening is 112. Daar kan men
terecht voor DRINGEND hulpverleen.
Voor NIET DRINGEND hulpverleen (bvb. voor het verdelgen
van een wespennesten, stormweer of wateroverlast belt
men best het nr: 052 42 22 23.
Het kan zijn dat men dan, zeker zoals in het weekend
van 13 en 14 november 2010 sneller wordt geholpen
omdat de 112-centrale te veel oproepen te verwerken
kreeg en voorrang moet blijven geven aan zeer dringende
hulpverlening (zoals brand, ongevallen,….)
Opgelet: voor de ziekenwagen geldt het nummer 100 of
112 als enig nummer!

Wist je dat
Om problemen door abnormaal hoog
verbruik te voorkomen, raden wij u
aan om regelmatig uw waterteller te
controleren. Noteer maandelijks uw meterstanden om
uw waterverbruik van de voorbije maand op te volgen.
Merkt u een abnormale stijging, dan is er misschien
ergens een kraan die voortdurend drupt, een toilet
waarin een fijn straaltje wegloopt of ergens een lek in uw
waterleidingsysteem. De metertest kan hier zekerheid
geven.
Sluit voor het slapengaan alle aftapkranen en noteer de
meterstand. Zorg dat er nergens water verbruikt wordt.
’s Morgens controleert u of de meterstand gewijzigd is.
Stelt u een abnormale stijging van het waterverbruik vast,
neem hoe dan ook onmiddellijk maatregelen om het
waterverlies te beperken. U neemt hiervoor het best
contact op met een vakman.
Top 3 van de abnormale verbruiken
1. lekken onder de vloer
2. overdrukventiel van de boiler
3. ondergrondse lekken buiten
Bent u het slachtoffer van een abnormaal hoog verbruik
door een verborgen lek, dan kunt u in bepaalde gevallen
beroep doen op het solidariteitsfonds van TMVW.
Algemeen waternummer (aquafoon) van TMVW:
078 35 35 99, www.TMVW.be

Vanaf 1 januari 2011 wordt door
TMVW een bedrag van 300 euro per
jaar en per patiënt toegekend aan
alle personen die een thuisnierdialyse ondergaan.
Dat bedrag is gebaseerd op een basismodel van
spoelingcycli per dialysesessie, wat een gemiddeld
meerverbruik van circa 150m2 geeft.
De looptijd van de toekenning van de tussenkomst
wordt elke 5 jaar herzien.
Meer info via klantendiensten@tmvw.be, Algemeen
waternummer: 078 35 35 99

Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking
van briefwisseling bemoeilijken en
soms onmogelijk maken. Bpost zal
alles in het werk stellen om de dagelijkse uitreiking
van briefwisseling te verzekeren maar soms – en
dit is vorig jaar een paar keer gebleken – wordt
het te gevaarlijk om de uitreikers op pad te sturen.
Maak het de uitreikers gemakkelijker en veiliger
door de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te
maken! Dit komt ook de andere hulpdiensten
goed van pas!

