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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, veiligheid, ruimtelijke ordening

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

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie, buurt- en
landbouwwegen

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
DERDE SCHEPEN

Anneleen Rimbaut
VIJFDE SCHEPEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu en energie, zwerfvuilproblematiek, toerisme

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: stedenbouw, cultuur en
bibliotheek, dorpsrenovatie, ontwikkelingssamenwerking, gehandicaptenzorg

Christoph Van de Wiele
ZESDE SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER

HET GEMEENTEBESTUUR

SAMEN

bevoegdheden: OCMW, vierde wereldproblematiek, lokaal sociaal beleid, informatica en
communicatie, woon- en zorgcentrum, sociaal
en betaalbaar wonen, bejaarden- en thuiszorg

OCMW

GEMEENTEDIENSTEN
Secretaris

Serskamp:

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

Financiële dienst
Fin. beheerder : Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

Secretariaat

Verantwoordelijke :
Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
personeelsdienst@wichelen.be

Dienst bevolking
Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael: 052 43 24 07
Pascale De Swaef: 052 43 24 06
Raisy Vueghs: 052 43 24 05
Leentje Janssens: 052 43 24 04
Francine De Winter: 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58

OCMW voorzitter

Anne Roos :

Christoph Van de Wiele

Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26

Tel. : 052 43 24 19

Fax. : 09 366 54 59

Tel: 0477 64 32 49

anne.roos@wichelen.be

Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Burgerlijke stand
Verantwoordelijke :
Elke Vlaeminck
Tel. : 052 43 24 08

Technische dienst

Personeelsdienst

Woondienst

Leentje Janssens

burgerlijkestand@wichelen.be

Verantwoordelijke :
Astrid De Ridder
Tel. : 052 43 24 36
secretariaat@wichelen.be

bevoegdheden: jeugd, huisvesting, gezinsbeleid, gelijke kansen, vrijwilligerswerk,
lichamelijk en geestelijk welzijn, evenementen
en samenhorigheid, senioren

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

Diensthoofd : Veerle Scherre

Verantwoordelijke :

Tel. : 052 43 24 23

Brecht Looman

Stedenbouwkundige
vergunningen
Christa Petit
Tel. : 052 43 24 16
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Lokalenverhuur
Martine Van Leuven

Tel. : 052 43 24 15
milieudienst@wichelen.be

Jeugd- en sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
jeugddienst@wichelen.be
sportdienst@wichelen.be

Tel. : 052 43 24 26
lokalenverhuur@wichelen.be

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

Openbare werken

Cultuurdienst
Verantwoordelijke :

Secretaris
Melissa De Jaeger
Tel: 052 43 24 67
Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

Personeelsdienst
Diensthoofd:
Servaas Pauwels
Tel: 052 43 24 61
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 63
financieledienst@ocmw-wichelen.be

Kwaliteits- en klachtencoördinator

Emma Dobbelaere

Lut Teugels

Tel : 052 43 24 09

Tel: 052 43 24 55

cultuurdienst@wichelen.be

Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Zitdag burgemeester

Sociale dienst

Patrick Lauwereys :

Burgemeester Kenneth Taylor

Diensthoofd: Ann Boterberg

Tel. : 052 43 24 21

houdt zitdag op vrijdagmorgen,

Tel: 052 43 24 58

openbare.werken@wichelen.be

enkel via afspraak: 052 43 24 08.

socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Diensthoofd: Vincent De Cock

OPENINGSUREN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Serskamp
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten

Tel: 052 43 24 56
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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Al van in juni dit jaar begon de zon uitbundig te schijnen

Gemeenteraad
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– een moeilijke periode voor onze studenten – en ook

Burgerlijke stand
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eind augustus maakten we nog een warme periode

INbeeld
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schooljaar. En ze zal hopelijk blijven schijnen tijdens de

In de kijker
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milde najaarsweken.

OCMW

Beste inwoners,

mee. De zon scheen ook op de startdag van het nieuwe
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Milieu
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goede gewoonte de gelegenheid om elkaar te ontmoeten

Politie
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tijdens de 11-juliviering en de talrijke buurtfeesten en

Geleend en gelezen

Tijdens de tussenliggende zomermaanden hadden we naar

activiteiten van uiteenlopende verenigingen. De kinderen
konden hun hartje ophalen tijdens de Speelpleinwerking

14-15
16

Muskuton

van Kwispeltje, de sportkampen en op de kampen van
onze jeugdverenigingen. De kleinsten konden terecht
bij kleuteropvang Kastaar. Een oprechte dank aan alle
mensen die zich hebben ingespannen om dat mogelijk
te maken. De batterijen zijn weer opgeladen voor een
nieuw werkjaar met frisse inspiratie.

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

De afgelopen maanden hebben we ook gewerkt rond het
burgemeestersconvenant. In verschillende werkgroepen
hebben we van gedachten gewisseld over maatregelen
die onze gemeente kan nemen om tegen 2030 de
CO2 uitstoot met 40 % te verminderen. Het klimaat is
onze dagelijkse bekommernis, de gezonde basis voor
de toekomst van onze kinderen. Daarom organiseren
wij op dinsdag 26 september 2017 om 19 uur in de
Kapelle van de Bruinbeke een vergadering voor al onze
inwoners. Daar zullen de voorstellen aan uw oordeel
worden voorgelegd en keuzes zullen worden gemaakt.
Neem die kans te baat om uw inbreng te doen. Hopelijk
tot dan.
Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
Scholenveldloop
Op woensdag 20 september 2017 vindt de 29ste
editie van de Vlaamse veldloopweek voor scholen
plaats. Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de leerlingen
van de lagere school die dag het beste van zichzelf
geven op het voetbalterrein van Serskamp. Verdere
informatie zal verdeeld worden via de scholen.

Jeugd
Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 20 oktober 2017 is het ‘Dag van de
Jeugdbeweging’. Een dag die Jeugdraad Wichelen
niet onopgemerkt voorbij kan laten gaan.
Daarom organiseren wij die dag een feestje in
JOC Antigoon (start: 21 uur).
We nodigen hierbij alle jeugdbewegingen van groot
Wichelen uit om samen met ons te komen dansen
en feesten.
Extraatje!
Bovendien is er de mogelijkheid om met jouw
jeugdbeweging een prijs te winnen, maar hierover zal
verder gecommuniceerd worden via de groepsleiding,
Facebook of tijdens de eerste algemene vergadering
van de Jeugdraad in september.
Dress Code: Jullie uniform natuurlijk!
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Gezondheid
Ladies@themovies
Ben je tussen de 25 en 64 jaar? Doe dan zeker mee aan het gratis bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
Want vroegtijdig opsporen maakt de behandeling minder zwaar en de kans op herstel groter.
Ook de gemeente wil zijn steentje bijdragen om dit onderzoek in de kijker te zetten en organiseert op vrijdag
13 oktober de tweede editie van ‘Ladies@themovies’. Voor € 5 kan u genieten van de film en een gezellige middag
en/of avond onder vriendinnen. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. U heeft de keuze tussen de
middag- en avondprogrammatie:
14.00 uur: receptie met infosalon
14.30 uur: uiteenzetting ‘baarmoederhalskanker vroegtijdig opsporen’
15.00 uur: film “The best of me”
19.00 uur: receptie met infosalon
19.30 uur: uiteenzetting ‘baarmoederhalskanker vroegtijdig opsporen’
20.00 uur: film “Me before you”
Na afloop ontvangt u nog een leuke goodiebag!
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Kerkenbeleidsplan goedgekeurd
De goedkeuring van het kerkenbeleidsplan is van belang voor het behouden van de plaats op de wachtlijst voor subsidies
van de Vlaamse overheid, subsidies die aangevraagd zijn voor de binnenrestauratie van de kerk van Schellebelle en
de restauratie van de kerk van Serskamp. In de kerken van Wichelen en Schellebelle worden voorlopig alle diensten
aangeboden en in Serskamp blijven er uitvaarten, huwelijken en vieringen eigen aan de parochie mogelijk. Daarnaast is
een nevenbestemming met functioneel gebruik voor de drie kerken realistisch. Nu al worden er concerten verzorgd,
tentoonstellingen georganiseerd, orgelopleiding aangeboden en worden de gebouwen door de vrije scholen gebezigd.
Dergelijk multifunctioneel gebruik moet verder worden uitgebouwd.

Gewezen gemeentehuis Serskamp wordt verkocht
De intercommunale DDS wenst het voormalige gemeentehuis van Serskamp, gelegen op het dorpsplein aan te kopen
om er een groepsbouwproject met handelsruimte te realiseren na de organisatie van een wedstrijdaanbesteding. De
verkoopprijs is bepaald op de schattingsprijs, verhoogd met de wederbeleggingsvergoeding of in totaal € 257 625. De
totale oppervlakte is 661 m2 en de gevelbreedte van het perceel bedraagt 12,10 meter. De diensten die momenteel
in het gemeentehuis onderdak vinden, zullen verhuizen naar de pastorie. Er is ook een dienstverlening aan huis voor
minder mobiele inwoners in voorbereiding.

Woning Wettersestraat 60 wordt openbaar verkocht
Op maandag 25 september 2017 om 15 uur wordt de woning Wettersestraat 60 Schellebelle in café ’t Veer verkocht.
Daarbij worden ook twee perceeltjes grond aangeboden: een achterliggend stukje van 240 m2 en een deel van de
toegang naar de achtergelegen percelen. De totale instelprijs bedraagt € 23 500.

Urnenkelders voor begraafplaatsen Schellebelle en Wichelen
Voor de begraafplaatsen in Schellebelle en Wichelen worden nieuwe urnenkelders aangekocht, respectievelijk 48 en 24.
Vorig jaar werden al 48 nieuwe kelders geplaatst in Serskamp. De raming voor de 72 kelders bedraagt bijna € 40 000,
inclusief BTW.

Plaatsing vaste camera’s domein JCC ’t Ankerpunt Serskamp
Op het gemeentelijk domein ’t Ankerpunt in Serskamp worden zes vaste camera’s geplaatst. Er zal daarbij bijzondere
aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de nachtbeelden omdat het vooral na het invallen van de duisternis is dat
er overlast wordt vastgesteld. De bedoeling is uiteraard passend te kunnen optreden.

66

Geboorten
Bradley Vagenende (05/05/2017)

Anastazia Polakova (06/06/2017)

Lennert Deboiserie (07/05/2017)

Elise Willems (10/06/2017)

Minne Van der Haegen (09/05/2017)

Louise Van Yperzele (12/06/2017)

Xena Anciaux (10/05/2017)

Xiebe Rogiers (13/06/2017)

Tess Van Eeckhaute (11/05/2017)

Owen Van Alboom Sleeuwaert (14/06/2017)

Elena De Bleecker (17/05/2017)

Enara Van Extergem (14/06/2017)

Noor Smekens Akyol (18/05/2017)

Bas Verleyen (14/06/2017)

Emilie De Clercq (19/05/2017)

Liam De Backer (18/06/2017)

Levi Freitas Van Lunter (25/05/2017)

Laura Van Steertegem (21/06/2017)

Jules Samson (28/05/2017)

Lisa Christiaens (24/06/2017)

Elien Korknawi (28/05/2017)

Siel De Mol (27/06/2017)

Billie Landuyt (30/05/2017)

Lia Mertens (29/06/2017)

Hayden Garcia Oliva y Barrientos (31/05/2017)

Huwelijken

Kit Van Wesepoel en Jessica De Doncker (03/06/2017)

Michiel Derde en Marijke Michiels (15/07/2017)

Steve Van Geert en Heleen Gheyssens (24/06/2017)

Koen Danckaert en Kelly D’Haese (21/07/2017)

Jürgen Van den Bulcke en Wendy Wauters (24/06/2017)

Jurgen Vermaerke en Tineke Vandendriessche (09/08/2017)

Dimitri Van Geert en Tineke Laureys (01/07/2017)

Bram De Winter en Sofie De Corte (12/08/2017)

Henk Coppé en Annick Baert (01/07/2017)

Tom Coppieters en Vicky De Coninck (14/08/2017)

Kristoff Van Styvendaele en Sabine De Kesel (14/07/2017)

Joas Maria en Rachel Troch (26/08/2017)

Nico De Paepe en Manuëlla Quintyn (14/07/2017)

Nikie Van Eeckhoorn en Cindy Van Hoecke (26/08/2017)

Overledenen
Gilbert Van den Bogaert (18/11/1944-19/05/2017)

Robert Daelman (26/11/1936-03/07/2017)

Susanna De Prez (19/07/1921-19/05/2017)

Lydia Bauwens (07/07/1938-04/07/2017)

Martha Van Oostende (12/12/1925-25/05/2017)

Francine Grysolle (30/07/1945-06/07/2017)

André Dobbenie (19/01/1937-27/05/2017)

Celestina De Maesschalck (19/02/1932-07/07/2017)

Florimond Delens (05/04/1934-27/05/2017)

Julienne De Nil (23/01/1938-07/07/2017)

Marie Thérèse Goedertier (17/10/1927-28/05/2017)

Robert Veeckman (18/09/1931-14/07/2017)

Laura Hoebeke (23/07/1925-29/05/2017)

Etienne Verhelst (10/09/1935-15/07/2017)

François Jacobs (21/11/1930-29/05/2017)

Jeannine La Rose (06/04/1934-18/07/2017)

Gabrielle De Greef (12/03/1939-02/06/2017)

Johan Vandevelde (21/09/1958-29/07/2017)

Marleen Van Driessche (17/04/1952-02/06/2017)

Pieter De Ruijsscher (26/08/1929-01/08/2017)

Maria Blondeel (21/07/1925-04/06/2017)

Calmut Henriete (18/06/1936-13/08/2017)

Josepha Sonck (15/06/1932-04/06/2017)

Neckebroeck Robrecht (06/05/1937-13/08/2017)

Maria Van de Poel (31/05/1932-19/06/2017)

Temmerman Elza (11/09/1931-15/08/2017)

Alfons De Grauwe (02/07/1937-20/06/2017)

Van Hecke Julia (29/02/1920-15/08/2017)

Davy Marissen (03/12/1975-30/06/2017)
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INBEELD

11-JULI-VIERING

WZC MOLENKOUTER
FIETST TOUR DE FRANCE

SPEELPLEIN KWISPELTJE

FAMILY FAIR
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POTJESMARKT

In de kijker…
De technische dienst
Vorig jaar hebben verschillende inwoners aangegeven
dat de toestand van de kerkhoven in Wichelen
betreurenswaardig was. Door de verplichting van een
pesticidevrij onderhoud werd er niet langer gespoten op
de kerkhoven en kon het onkruid welig tieren tussen
de graven. Het bestuur heeft gehoor gegeven aan de
klachten en daarom beslist om de kerkhoven op te
waarderen.
Dankzij de inspanningen van de technische ploeg, en in
het bijzonder die van de groenddienst, kan Wichelen
vandaag trots zijn op het eindresultaat. En het is de
bedoeling dat zo te houden.
De kerkhoven ogen opnieuw groen. De boordstenen zijn
rechtgetrokken, grafzerken werden hersteld en graven
waarvan de concessies verlopen zijn, werden na contact
met de familie verwijderd. Tijdens de hele renovatie is er
veel aandacht besteed aan het ecologisch aspect van de
site. Het onkruid werd gewied, het gras werd opnieuw
ingezaaid en voor de aanleg van de vaste wandelpaden
werd gekozen voor duurzaam, onkruidwerend materiaal.
Daarnaast zullen de kerkhoven, net zoals de afgelopen
jaren, pesticidevrije zones blijven.
Luc Claus, verantwoordelijke voor de kerkhoven, heeft
het project in goede banen geleid. Daarbij kon hij
dagelijks rekenen op de vaste groendienstmedewerkers:

Luc Roggeman, Johan Braeckman en Adriaan Moerenhout. Verder stond de gehele technische ploeg ter
beschikking voor het uitvoeren van meer specifieke
taken zoals graafwerken met de graafmachines of het
transport. Alles gebeurde onder het toeziend oog van
milieuambtenaar Brecht Looman, ploegbaas Jan Billiet en
diensthoofd Veerle Scherre. Het gemeentebestuur wil
alle werknemers bedanken voor hun inzet: Herman De
Knijf, Mario Van Laere, Dirk Van der Bruggen, Thomas
Cardon, Rony Van Gyseghem, Lucien Van Heck, Floris
van de Putte, Jimmy Melon, Peter Van Wesepoel, Frankie
De Vylder, Geert Bettens, Wesley Bové, Jonas Walgraeve,
Tom Bogaert, Philip De Coensel, Filip Van den Broecke,
Ann De Kinder, Merhawi en Stijn Coppens.
Het onderhoud van de verschillende kerkhoven en
begraafplaatsen zal verder opgevolgd worden. De
begraafplaats van Schellebelle zal het komende jaar
alvast een gelijkaardige metamorfose ondergaan en er
zal regelmatig opnieuw ingezaaid en ingeplant worden.
Het project heeft heel wat inspanning gevraagd
van verschillende diensten en individuen maar het
eindresultaat is een mooie kroon op het werk. Onze
inwoners kunnen op een proper, onderhouden en
groen domein in alle rust een bezoek brengen aan hun
dierbaren.
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OCMW
Slaatje Praatje valt in de prijzen!
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding mevrouw
Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie
willen met de Federale Prijs Armoedebestrijding
organisaties bedanken en motiveren voor hun
creatieve en vernieuwende projecten. Dit jaar was de
prijs al aan zijn negende editie toe. Voor deze editie ging
men op zoek naar mensen en of projecten die werken
rond armoedebestrijding bij éénoudergezinnen
(alleenstaande moeders) of activering van mensen
met een armoedeproblematiek.
De mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje diende
een kandidaatdossier in en werd genomineerd! De prijsuitreiking vond plaats op 16 juni 2017 in Brussel, met
een officiële ceremonie waarop ook Koningin Mathilde aanwezig was. Van ieder OCMW dat deel uitmaakt van
het samenwerkingsverband Slaatje Praatje waren verschillende personen aanwezig, waaronder bestuursleden,
(hoofd)maatschappelijk werkers, vrijwilligers en de coördinator van het project. Slaatje Praatje was één van de drie
genomineerden voor het Vlaams Gewest. RIMO Limburg won de hoofdprijs van 12.500 euro, maar Slaatje Praatje
ging als genomineerde met een som van €1.250 naar huis. Geld dat het project goed kan gebruiken.
Slaatje Praatje is de mobiele sociale kruidenier van de OCMW’s van Berlare, Laarne, Wichelen, Waasmunster en
Buggenhout. Elke twee weken wordt in deze gemeenten een marktje georganiseerd. Wie het financieel moeilijk
heeft, kan voor een kleine prijs inkopen doen en een aantal gratis producten kiezen.
Bij Slaatje Praatje buigen we voedselbedeling om tot structurele armoedebestrijding. Door een mix van gratis en
te betalen producten, willen we het prijsbewustzijn, de budgetvaardigheid en vooral de waardigheid van mensen
in armoede behouden. Daarnaast is Slaatje Praatje een ontmoetingsplek. Bij een kop koffie of soep ontmoeten
klanten elkaar en worden ervaringen gewisseld. Een maatschappelijk werker neemt ook de tijd voor een praatje.
Verder vinden er regelmatig activiteiten plaats die de zelfredzaamheid verhogen en die mensen samenbrengen,
bijvoorbeeld gezonde kookworkshops, een ontmoeting met een lokale armoedevereniging, een mobiel ‘loket’ waar
klanten zich kunnen inschrijven voor activiteiten in de gemeente, een workshop afval sorteren voor nieuwkomers
enzoverder.
In iedere gemeente is Slaatje Praatje verweven in een uniek netwerk, afhankelijk van de aanwezigheid van lokale
diensten, handelaars, landbouwers, scholen, verenigingen, en afhankelijk van de nood bij de lokale OCMW-cliënten.
Slaatje Praatje zet zich in om mensen met een armoedeproblematiek te activeren.
Deze focus op activatie werpt zijn vruchten af. De OCMW-cliënten die zich als vrijwilliger inzetten, bloeien vaak
open. Slaatje Praatje maakt hen actieve burgers en geeft een betekenis in hun leven.
Met de som van €1.250 wil Slaatje Praatje de nieuwe opslagplaats inrichten. In het najaar zal de opslagplaats verhuizen
van het oud rusthuis in Laarne naar de voormalige brandweerkazerne van Berlare.

Duofietsen officieel ingehuldigd
Maandag 27 juni werden twee duofietsen officieel ingehuldigd met een receptie als bedanking voor de sponsors.
Dankzij de bijdrage van Lions Club Wetteren Rozenstreek, gemeente Wichelen en iedereen die de voorbije maanden
pralines aankocht, onze kerstmarkt bezocht en deelnam aan de kaas- en wijnavond, kunnen onze bewoners weer
echt genieten van een fietstocht.
Ondertussen zijn de duofietsen al een paar weken
in gebruik en blijken ze een echt succes! Zodra het
zonnetje schijnt, ondernemen onze bewoners een ritje.
Vaak terug naar hun vroegere thuis, voor hen bekende
plaatsen in de gemeente of gewoon naar een verfrissend
ijsje onderweg. Familieleden, vrienden of vrijwilligers
die een tochtje willen begeleiden kunnen zich altijd
aanmelden bij ergo/animatie in het woonzorghuis. Ook
organisaties die willen gebruik maken van de fietsen
zijn welkom. Bedankt aan iedereen die deze aankoop
mogelijk maakte!
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OCMW
Extra dag dorpsrestaurant wegens groot succes
Hoera … het dorpsrestaurant bestaat dit jaar 4 jaar! Op 5 juni 2013 opende
het dorpsrestaurant ‘Den Lossen Babbel’ haar deuren in het Woonzorghuis
Molenkouter. Wegens groot succes breiden we uit met een extra dag. Vanaf
september 2017 kan je ook op dinsdag een warme maaltijd komen eten. Heb je
nog nooit van het dorpsrestaurant gehoord? Wens je een goedkope, gezonde
warme maaltijd en een gezellige babbel? Dan is het dorpsrestaurant misschien
iets voor jou! Meer informatie en inschrijven kan via de Dienst Ouderen- en
Thuiszorg, Oud Dorp 2 te Wichelen of via 052 43 24 69 of thuiszorg@ocmwwichelen.be

20 jaar Ouderenadviesraad
De Wichelse Ouderenadviesraad viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Al 20 jaar zeten de leden van de Ouderenadviesraad zich in voor de 55-plussers in onze gemeente. We organiseerden de voorbije jaren tal van activiteiten
zoals een knelpuntenwandeling, behoefteonderzoek bij ouderen, de Week van de Valpreventie en Week van de
Ouderen, infomomenten met thema’s rond gezondheid, tal van koffietafels en deelname aan projecten, verspreiden van informatie en formuleerden adviezen. Graag vieren we dit samen met jou tijdens de Week van de Ouderen 2017. Maandag 27 november 2017 van 14u tot 17u in zaal ’t Veer - Hoogstraat 2 te Schellebelle
Playbackshow ‘The New Generation’
Gratis koffietafel met gebak. Toegang is gratis! Vooraf inschrijven verplicht bij één
van de leden van de Ouderenadviesraad of dienst Ouderen- en Thuiszorg via
052 43 24 69 of thuiszorg@ocmw-wichelen.be.
Wens je (gratis) vervoer via de minibus? Vermeld dit bij je inschrijving!
THE NEW GENERATION

B(l)oeiende hoekjes
Het creëren van b(l)oeiende hoekjes in en rond ons woonzorghuis dit voorjaar
blijkt een schot in de roos te zijn. Onze handige Harry’s onder het personeel en
technische dienst hebben er iets moois en gezelligs van gemaakt.
Bloemperken en moestuintjes met behorende gezellige terrasjes lokken al van
de eerste zonnestralen onze bewoners en hun bezoekers naar buiten. Ook de
medewerkers sluiten graag aan om hun middagpauze al keuvelend in de buitenlucht
door te brengen. Kortom een geslaagde actie om de huiselijkheid en het sociaal
contact te bevorderen.

OCMW contact
Bel ons
Sociaal Huis I 052 43 24 50
Woonzorgcentrum Molenkouter I 052 43 22 80

Openingsuren

Mail ons
Sociaal Huis I info@ocmw-wichelen.be
Woonzorgcentrum Molenkouter I molenkouter@ocmw-wichelen.be

reikbaar van maandag tot vrijdag

Bezoek ons
Sociaal Huis I Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
Woonzorgcentrum Molenkouter I Dreefstraat 11a, 9260 Wichelen

namiddag van13u tot 15u. In de

www.ocmwwichelen.be

vrijdagnamiddag zijn we gesloten.

Onze diensten van het OCMW zijn
toegankelijk en telefonisch bevan 8u tot 12u, op dinsdagavond
van 18u tot 20u en op woensdagnamiddag zijn we telefonisch bereikbaar tussen 13u en 16u. Op
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Milieu
Mobiele fruitpers
Maak van uw appelen, peren, bessen, … het beste fruitsap. Eigen fruit wordt geperst en gepasteuriseerd (zonder
toegevoegde suikers). Er zijn 7 kg appels, peren, … nodig voor het persen van 5 liter sap. Het sap wordt geleverd
in bag-in-box 5l.
0 - 50l : € 6,00/bag-in-box 5l,
50 - 500l : € 5,50/bag-in-box 5l.
Deze mobiele fruitpers wordt u aangeboden door vzw Tuinhier afdeling Wichelen in samenwerking met de afdeling
van Schellebelle/Serskamp
Vrijdag 6 oktober 2017 op parking “DE MARKOEN” (Margote 76 Wichelen).
Inschrijven is verplicht via info@mobielefruitpers.com of telefonisch op 052 42 62 81 (na 17u) met vermelding van
het aantal kilogram fruit dat je wil persen. Meer info: Tom Van den Bogaert, tom.van.den.bogaert1@telenet.be,
Margote 94, Wichelen.

Infoavond gemeentelijk klimaatacties 2030
De klimaatdocumentaires “An Inconvenient Truth” van Al Gore en recenter
“Before the Flood” van Leonardo Di Caprio en het afsluiten van het
Klimaatakkoord van Parijs tonen het aan: de klimaatopwarming is volop
bezig en heeft mondiale gevolgen. Het is reeds “vijf over twaalf”. Om echt
rampzalige gevolgen te beperken moet de wereldwijde stijging van de
temperatuur onder de 2°C blijven. Zo heeft de gemeente Wichelen in
februari 2017 onder de campagne “Het groene lO2t van Wichelen” (www.
hetgroenelot.be en de facebookpagina “Het groene lot van Wichelen”) het
Burgemeestersconvenant ondertekend. Dit is een ambitie om tegen 2030 de
CO2 uitstoot (koolstofdioxide, broeikasgas) op het grondgebied van Wichelen
met 40% te verminderen. In Wichelen zijn de gezinnen (57%) en het transport
(25%) samen verantwoordelijk voor 82% van de CO2-uitstoot. De maatregelen hebben
dus, niet onverwacht, naast industrie voornamelijk toepassing op het verplaatsingsgedrag,
het energieverbruik van burgers en isolatie van gebouwen.
Met een twintigtal inwoners van onze gemeente (de “klimaatambassadeurs”) en vertegenwoordigers van onze
KMO, heeft de gemeente, onder begeleiding van een studiebureau en de provincie Oost-Vlaanderen, een reeks
maatregelen rond duurzaam bouwen, duurzame energie en mobiliteit, opgelijst die gebruikt kunnen worden om de
doelstellingen te halen. Deze maatregelen wensen wij aan onze burgers voor te stellen op een publieke infoavond.
Iedereen krijgt hierbij de kans om opmerkingen te formuleren of suggesties te doen. Nadien zal de gemeente een
actieprogramma vaststellen die de gemeente wenst uit te voeren tegen 2030.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op dinsdag 26 september 2017 om 19 uur in de Kapelle, Wanzelestraat 2
in Schellebelle.
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Politie
Geef inbrekers geen kans!
Tijdens het eerste weekend van de ‘zomerkoopjes’ organiseerde de lokale politie een grootschalige actie
‘diefstalpreventief advies’. In deze periode is het immers zeer druk in de winkelstraten en dit is een ideale omgeving
voor gauwdieven. De focus van de actie lag dan ook op gauwdiefstallen en diefstallen uit voertuigen.
Gedurende dit weekend werden in totaal 830 voertuigen preventief gecontroleerd. 51 voertuigen (6 %) waren
uitnodigend voor potentiële inbrekers (open ramen, een zichtbaar gps-toestel en portefeuille of handtas of andere
waardevolle spullen die nonchalant in het voertuig achtergelaten werden).
De politie stuurde de 51 eigenaars een brief om te wijzen op de potentiële gevaren en een folder met tips over ‘autoinbraken’. Met dit initiatief wil de politie iedereen sensibiliseren om meer aandacht te hebben voor diefstalpreventie
en geeft ze tips hoe we zelf meer weerstand kunnen bieden tegen ongewenst bezoek.
Tijdens deze actie sprak men ook 45 burgers aan over het onoplettend omgaan met hun handtas of portefeuille
tijdens het winkelen. Zij kregen een folder ‘stop pickpocket’.
Tot slot werd een aantal verdachte gedragingen geregistreerd (1 verdacht voertuig en 3 gauwdieven).
De aanwezigheid van de politie zorgde er vast en zeker voor dat een aantal diefstallen uitbleven en dit is een goede
zaak. De politie kreeg een dankwoord en positieve feedback van de winkeliers en de burgers over dit initiatief.
De actie is zeker voor herhaling vatbaar!
Wie ook interesse heeft in gratis folders of in diefstalpreventief advies kan zijn contactgegevens achterlaten in een
van de politiekantoren of contact opnemen via het nummer 09 369 00 25.

Q
G
U

www.lokalepolitie.be/5438
www.facebook.com/PZWLW
www.twitter.com/PZWLW
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Geleend & gelezen
Computercursus
Bibliotheek Wichelen organiseert dit jaar opnieuw een GRATIS cursus Computer- en Internetgebruik
(5 voormiddagen) voor 50-plussers. Om deel te nemen is geen enkele basiskennis vereist.
Snel inschrijven is de boodschap, want er worden maar 10 cursisten toegelaten.
Elke deelnemer krijgt tijdens de lessen een laptop ter zijner/harer beschikking.
De cursus is een initiatief van De Leesdijk in samenwerking met VormingPlus.
Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Waar: GIBO De Meander – Margote 114 - 9260 Wichelen
Wanneer: Dinsdag 5/12 – donderdag 7/12 – dinsdag 12/12 – donderdag 14/12 –
donderdag 21/12, telkens van 8.45 uur tot 11.45 uur.
Inschrijven via de bib.
Gratis.

Digitale verwendag
Workshop: stop motion

Demo: virtual reality

Stop motion is een filmtechniek
waarbij je foto’s achter elkaar plaatst
met als doel er een filmpje van te maken.
Per foto veranderen de voorwerpen een fractie van
houding of vorm. Door vervolgens alle foto’s achter
elkaar af te spelen lijken de objecten of tekeningen
uit zichzelf te bewegen. Deze techniek stelt je in
staat om alles, maar dan ook echt álles, tot leven te
wekken en wordt soms gebruikt bij animatiefilms,
zoals “Shaun the sheep” en “Wallace & Gromit.”
Tijdens de workshop gaan de deelnemers met gratis
apps aan de slag om de zotste ideeën te verfilmen. Ze
verzinnen de mafste verhalen en zeten die zelf om in
een animatiefilm.
Dit alles gebeurt onder toeziend oog en met hulp
van de workshopbegeleider die de basisprincipes van
stop motion en trucjes om snel een professioneel
resultaat neer te zeten duidelijk uitlegt.
Een klassieke stop motion? Of liever een leg-animatie?
Of misschien zijn er nog andere materialen waarmee
je aan de slag wil? Het kan allemaal!

Virtual reality brengt je naar een andere wereld
die je als levensecht ervaart. Via speciale software
wordt een fictieve ervaring gesimuleerd waarin je als
gebruiker helemaal wordt ondergedompeld.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van levensechte
beelden en bijpassend geluid. Het beeld is zodanig
aangepast dat je gewoon boven, onder en naast jou
kan kijken.
Zet de virtual reality bril op en beleef de meest
uiteenlopende avonturen. Het lijkt allemaal alsof het
levensecht is. Zo kun je skiën van een zwarte piste of
diepzeeduiken in Curaçao.

PRAKTISCH
Waar? Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Wanneer? Zondag 22 oktober 2017, van 9.30u tot
12.30u.
Leetiijd? Vanaf 18 jaar.
Organisatie? Villa Basta (www.villabasta.be)
Inschrijven via de bib.
Aantal deelnemers is beperkt.
Gratis.
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PRAKTISCH
Waar? Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Wanneer? Zondag 22 oktober 2017, van 10.00u tot
12.00u.
Leeftijd? Vanaf 18 jaar.
Organisatie? Futuur (htp://futuur.be)
Inschrijven is niet nodig.
Gratis.

Geleend & gelezen
Workshop: ‘K(l)eurig poppenspel voor elke dag’
Ooit al eens met een pop gepraat? Wist je dat een tandenborstel ook iets te
zeggen heeft? En dat een afgedankte schoen ook wel eens zijn zegje wil doen.
En je teddybeer of knuffelkonijn eindelijk zal kunnen vertellen hoeveel hij van
je houdt ...
Een speelse workshop waarin kinderen en ouders samen de wondere wereld
van het poppenspel verkennen. We maken ook een pop voor thuis. Goed
voor uren speelplezier, bij het wakker worden of bij het slapen gaan ...
Zelf meebrengen: een paar knuffelpoppen, een paar (oude) sokken (gaten
geen bezwaar!).
PRAKTISCH
Waar? Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Wanneer? Zondag 26 november 2017 van 10.00u tot 12.00u
Leeftijd? Vanaf twee jaar.
Begeleider: Jan Van de Meulebroeke, vormingswerker en poppenspeler.
Inschrijven via de bib.
Dit is een workshop voor (groot-)ouders en kinderen samen. Je kunt doorlopend aansluiten van 10.00u tot 12.00u.
Activiteit in het kader van Boekstart, een project dat ouders met hun kleine kinderen wil laten genieten van boeken.
Meer info: htp://boekstart.be.
Gratis.

Boekenreeks in de kijker
“Imperium,” “Lustrum” en “Dictator” vormen samen
een trilogie die de Engelse journalist en auteur
Robert Harris (1957) schreef over het leven en
de dood van de beroemde redenaar en advocaat
Cicero en de ondergang van het Romeinse Rijk.
Naast Cicero en zijn trouwe slaaf en secretaris Tiro,
de verteller van de geschiedenis, behoren Julius
Caesar, Pompeius de Grote, Clodius en Marcus
Crassus tot de belangrijkste personages.
In deze trilogie ziet Robert Harris kans, op zeer geslaagde wijze, karakters te beschrijven, fictie en non-fictie te
verbinden en een spannend verhaal te vertellen. Het leest als een spannende thriller, is historisch accuraat en geeft
een boeiend tijdsbeeld.
De trilogie is beschikbaar in de bibliotheek én als e-boek!

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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