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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

Leentje Janssens
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Burgerlijke stand
Verantwoordelijke :
Elke Vlaeminck
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijkestand@wichelen.be

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

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

Personeelsdienst
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

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

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

Lokalenverhuur
Martine Van Leuven
Tel. : 052 43 24 26
lokalenverhuur@wichelen.be

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

Openbare werken
Patrick Lauwereys :
Tel. : 052 43 24 21
openbare.werken@wichelen.be

Woondienst

OCMW voorzitter

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19
anne.roos@wichelen.be
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

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

Cultuurdienst
Verantwoordelijke :
Emma Dobbelaere
Tel : 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor
houdt zitdag op vrijdag, telkens
van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 08

Christoph Van de Wiele
Tel: 0477 64 32 49
Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

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
Lut Teugels
Tel: 052 43 24 55
Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg
Tel: 052 43 24 58
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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eerste echte zonnestralen maar sinds vorige week werd

INbeeld

8

het startschot gegeven voor de eerste zomerse dagen

In de kijker
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Beste inwoners,

Het heeft even geduurd voor we konden genieten van de

met hopelijk nog veel zonne-uren in het vooruitzicht,
want daar vrolijken de natuur en wij allen toch van op.
Het schooljaar loopt ondertussen op zijn laatste benen

OCMW
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een zorgeloze vakantie. Deze zomer is er voor de

Milieu

14

kinderen opnieuw speelpleinwerking op de terreinen

Geleend en gelezen

15

en de jongsten onder ons kijken al stiekem uit naar

van ’t Ankerpunt in Serskamp. Meer informatie vind je
binnenin deze editie van Instroom en op de achterflap.
Voor de volwassenen zijn er deze zomer opnieuw tal van
activiteiten in onze gemeente gepland zoals de jaarlijkse
11 juli-viering die dit jaar in Wichelen zal plaatsvinden.
Allen uiteraard van harte welkom.
Op 4 juni organiseert onze gemeente voor het eerst

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

een fiets- en wandeltocht ten voordele van ‘Stop
Darmkanker’. Een ziekte waar een groot deel van
onze bevolking spijtig genoeg mee in aanraking komt.
Door de organisatie van dit evenement willen we deze
ziekte de nodige aandacht geven en de opbrengst van
die dag schenken we integraal aan het goede doel.
Fietsers en wandelaars kunnen zich tussen 13u en 15u
inschrijven aan ’t Ankerpunt in Serskamp waar ook heel
wat randanimatie voorzien zal zijn. Uw aanwezigheid
betekent ook een steun voor dit project.
Ik wens iedereen een stralende zomer toe. Hopelijk
vindt u de tijd om te genieten van een terrasje, te gaan
wandelen langs de mooiste plaatsen van onze gemeente
of vindt u de tijd om zich u met het veer te laten
overzetten en even het gevoel te hebben op reis te zijn.
Het is een cliché, maar het klopt nog altijd, geluk zit hem
net in die kleine dingen.

Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Jeugd
STEAM-Kamp

Van 7 tot 11 augustus
organiseert Wichelen zijn
eerste STEAM-kamp.
STEAM staat voor Science,
Technology, Engineering,
Arts en Mathematics.
Jongeren tussen 12 en 16
jaar die geboeid zijn door
wetenschap kunnen zich in
deze week onderdompelen in
experimenten en opdrachten.
Interesse? Inschrijven kan via
webshop.wichelen.be.
Meer info via
vrijetijdsdienst@wichelen.be

Speelplein Kwispeltje
Van 10 juli 2017 tot 25 augustus 2017 wordt er opnieuw Speelplein
Kwispeltje georganiseerd op het terrein van ’t Ankerpunt te Serskamp.
Voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar.
Inschrijven kan vanaf 8.30 tot 9.30 uur. Wil je enkel inschrijven voor de
namiddag? Dan kan dat van 12.30u tot 14.00uur. Vooraf inschrijven is
niet nodig. De kostprijs voor een halve dag bedraagt € 3 en € 4 voor
een volledige dag.
Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen: 11 juli, 21 juli en 15
augustus.
Meer informatie op www.wichelen.be of via jeugddienst@wichelen.be
052 43 24 10

Kleuteropvang Kastaar
Ook dit jaar bezoekt het vrolijke hondje Kastaar onze gemeente om de allerkleinsten
een leuke zomer te bezorgen. Tijdens de opvang deze zomer zullen de kleutertjes weer
allerlei gekke avonturen kunnen beleven in een thema dat van week tot week verandert.
De opvang wordt dit jaar opnieuw voorzien in Gibo De Rozelaar, Schoolstraat 4 in Serskamp
voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar.
Wanneer? Van maandag 10 juli tot vrijdag 25 augustus, van 7 tot 18 uur.
Kostprijs? € 4 voor een halve dag – € 8 voor een volledige dag
Er wordt aan iedereen een 4-uurtje aangeboden, een lunchpakket dient zelf meegebracht
te worden.
Inschrijven kan via webshop.wichelen.be
Meer informatie op www.wichelen.be of via jeugddienst@wichelen.be – 052 43 24 10
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Gezondheid
Stop dikke darmkanker
Op 4 juni 2017 organiseert de gemeente Wichelen een fiets- en wandeltocht ten voordele van kom op
tegen darmkanker. Vanaf 13.00 uur kan u zich op het domein van JCC ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 in Serskamp,
inschrijven voor de fiets- of wandeltocht. Bij de inschrijving betaalt u €5, die integraal gestort wordt voor het
goede doel.
De wandelafstanden bedragen ongeveer 5, 11 of 17 km. Er is een shuttledienst voorzien met de minibus.
De fietstocht bedraagt 27 km.
Alle tochten leiden u langsheen mooie plaatsen in de drie deelgemeenten. De laatste start is voorzien om 15.00uur.
Bent u niet zo’n fietser of wandelaar maar wil u toch graag uw steentje bijdragen? Kom dan zeker naar ’t Ankerpunt
voor: het springkasteel, de opblaasbare dikke darm, een lekkere wafel, een hapje uit de foodtruck, het gezellig
samenzijn en muzikaal entertainment vanaf 18.00 uur.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Weg met het onkruid op de begraafplaatsen
Om het onkruid op de begraafplaatsen in Serskamp en Wichelen te lijf te gaan wordt op de hoofdpaden een ecologisch
gebonden halfverharding aangebracht die de ingroei en doorgroei van onkruid verhindert. De totale kost van de aanleg
is geraamd op bijna € 85 000, inclusief BTW.

Fotovoltaïsche panelen op de gemeenteloods Bruinbeke
Na de scholen en de gebouwen op het gemeentedomein komt nu de gemeenteloods in de Bruinbeke aan de beurt :
er worden zonnepanelen op het afdak aangebracht. Die bron voor alternatieve energie kost in aanleg bijna € 10 000,
inclusief BTW.

Schenking gietvormen potjesmarkt Schellebelle
Een inwoner van Sint-Amandsberg heeft 39 pakketjes met gietvormen en figuurtjes die eind 19de en begin 20ste eeuw
op de potjesmarkt werden verkocht, aan de gemeente geschonken. Zijn overgrootvader en grootvader werkten in een
Wetterse pottenbakkerij en ze zetten thuis, na hun uren, oortjes aan de potjes en beschilderden ze. Met een handkar
vervoerden ze de potjes naar Schellebelle om ze daar, na de processie, te verkopen. De hele voorraad waar een jaar
lang aan gewerkt was, was soms in één uur tijd volledig uitverkocht. De gemeente geeft de gietvormen in bruikleen aan
de Heemkring, die ze binnenkort tentoon zal stellen in een bredere context.

Straatbenaming verkaveling Serskampse Dreef
De nieuwe weg in de verkaveling Serskampse Dreef zou de naam ‘Zuster Elianestraat’ krijgen, naar de kloosterzuster die
tientallen jaren lang ten dienste stond van de Serskampse parochiegemeenschap. Na een openbaar onderzoek wordt
de naam definitief toegekend.

Fietpadenproject Bogaert Wichelen
Een groot deel van de Bogaert, vanaf de rotonde op de Boterhoek tot aan de Vennenstraat, is gelegen op een
bovenlokaal fietsnetwerk. De wegenis zal worden vernieuwd met aan beide zijden een eenrichtingsfietspad waarvoor
grondinnemingen nodig zijn. De totale uitgave voor het project wordt geraamd op meer dan € 1,8 miljoen incl. BTW. Het
fietsfonds van de provincie Oost-Vlaanderen zal ook financieel tussenbeide komen.

Invoering UiTPAS op onze gemeente
Reeds enkele jaren werkt onze cultuurdienst met een kansenpas, waardoor cultuurbeleving voor iedereen op onze
gemeente toegankelijk wordt gemaakt. Vanaf september 2017 sluiten wij samen met Dendermonde, Berlare en
Wetteren aan bij een regionale samenwerking met Lede, Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Ninove, waardoor het aanbod
een heel stuk groter en vooral diverser wordt.

66

Geboorten
Romée Wulteputte (01/02/2017)

Milo en Mano Loncke (26/03/2017)

Mona Burton (04/02/2017)

Julise Coppens (28/03/2017)

Zoë Jacobs Van Malderen (14/02/2017)

Kor Pauwels (29/03/2017)

Eben Van Strydonck (16/02/2017)

Estée Bourdeaud’huy (14/04/2017)

Melissa Minani (22/02/2017)

Mila Torrekens (16/04/2017)

Lotte Levantaci (24/02/2017)

Sue Merckaert (23/04/2017)

Lieze Scholiers (28/02/2017)

Saar Van Hecke (28/04/2017)

Vanessa Kur Ali (13/03/2017)

Huwelijken

Mohamed Dahir en Amina Alnajjar (24/02/2017)

John Baeck en Stefanie De Coppel (22/04/2017)

Glenn Van Hauwermeiren en Jasmijn De Winter (04/03/2017)

Freddy De Rick en Monique Smet (28/04/2017)

Kilian François en Jolien De Poorter (17/03/2017)

Filip Bauwens en Sabrina Claus (02/05/2017)

Jean-Pierre Arijs en Dina Vandenhaute (25/03/2017)

Benny Van de Poel en Malisa Suwanlo (05/05/2017)

Willem Dauwe en Jasmine Van Bever (01/04/2017)

Gustaaf Rasschaert en Patricia Vanderstylen (13/05/2017)

Silas Mariën en Lisa Troch (01/04/2017)

Christophe Van de Velde en Caroline Wauters (17/05/2017)

Björn Van Eetvelde en Annelies Van der Jeught (12/04/2017)

Frank Crombeen en Urszula Piskor (19/05/2017)

Yuri De Kegel en Sylvia Dauwe (14/04/2017)

Saïd Boucheda en Christel Vermeir (20/05/2017)

Overledenen
Edmond D’Haeseleer (22/03/1945-20/02/2017)

Hervé Matthys (27/06/1933-07/04/2017)

Gilbert De Prez (13/06/1944-21/02/2017)

Agnes Dauw (16/07/1927-10/04/2017)

Kristof Engelbert (20/12/1978-22/02/2017)

Emiel Van Wesemael (31/07/1931-12/04/2017)

Irène Christiaens (30/07/1937-23/02/2017)

Zulma Delens (03/10/1931-17/04/2017)

Georgette Sleeuwaert (19/04/1929-26/02/2017)

Jacques De Gryse (09/12/1940-20/04/2017)

Anny Hanselaer (14/11/1938-04/03/2017)

Liliane Vandersypen (28/03/1937-21/04/2017)

Edmond Walgraeve (30/01/1938-04/03/2017)

Marie Madeleine De Loose (25/10/1934-22/04/2017)

Yvonne Janssens (24/08/1933-05/03/2017)

Christiane Rasschaert (24/07/1942-22/04/2017)

Jean Van de Velde (08/06/1947-09/03/2017)

Gilbert Coopman (26/05/1922-22/04/2017)

Irena Van Acker (08/03/1939-19/03/2017)

Alfons Peirlinck (27/03/1933-22/04/2017)

Ivonne De Palmenaer (02/06/1926-23/03/2017)

Lodewijk Schockaert (29/01/1929-26/04/2017)

Oscar Baeyens (06/07/1935-25/03/2017)

Godelieve De Vos (19/08/1943-28/04/2017)

Nelly Balthazar (27/08/1940-30/03/2017)

Victor Van der Putten (01/04/1933-07/05/2017)

Annie Van Wesepoel (15/10/1948-31/03/2017)

Clement De Palmenaer (20/01/1931-13/05/2017)

Maurice Van Hoecke (06/03/1927-01/04/2017)
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INBEELD

URBAN JAM

SKATEPARK WICHELEN

DAG VAN DE VRIJWILLIGER
IN DE KAPEL

OPGEFRISTE SPEELPLAATS GIBO ‘T BELLEKEN

WAK EN LOKALE HELDEN

8

KLIMAATTAFELS

Een dag op pad met…
Caroline, directie van de gemeentescholen
Ik ben Caroline, directie
van de gemeentescholen
Wichelen en neem je graag
even mee in mijn verhaal.
Onze scholen zijn veel
meer dan een school
alleen. Ze zijn een dorp.
Kinderen en jongeren
krijgen er kwaliteitsvol
onderwijs en leggen er de
basis voor een leven lang
leren. Rond onze scholen
ontwikkelt zich een heel
sociaal leven, vanaf het
moment dat de kinderen
hun eerste stapjes door de
grote schoolpoort zetten,
tot het moment dat één
van de ouders ’s avonds in
de turnzaal aan sport komt
doen. In de buurt heb je de bieb, de tekenacademie
of de academie voor muziek en woord. Samen met
het sportaanbod is het een hele bedrijvigheid in en
rondom onze scholen. De school is het kloppende hart
van de buurt. Bewoners van alle leeftijden ontmoeten
er elkaar. Jong en oud ontplooit er zijn talenten. Zo
groeit onze school uit tot een echte brede school.
Een Afrikaans spreekwoord zegt: ‘It takes a whole
village to raise a child’. Zo’n dorp kan de school zijn.
En de gemeenteschool, dat is ons dorp.
Onze gemeentescholen bestaan uit 4 vestigingen en
ik neem graag de tijd om doorheen de week in elke
afdeling aanwezig te zijn. Reeds vroeg ben ik op pad,
en met het lengen van de dagen is dat wel fijn.
De dagen zijn al snel gevuld met afspraken maken,
vergaderen, taken opvolgen, een luisterend oor,
… Maar dat doe ik niet alleen, het is fantastisch

om op heel wat mensen te kunnen rekenen: van
administratief
personeel,
opvang,
onderhoud,
zorgteam, leerkrachtenteam, oudercomités … tot
gemeentediensten en zeker ook onze leerlingen en
hun ouders! Een vlotte communicatie is hierbij cruciaal.
In elke afdeling zie ik hoe kinderen zich thuis voelen
en hoe we als team samen tot oplossingen komen.
Dat is sterk!
Sinds april ben ik gestart met klasbezoeken waar ik
samen met de klasleerkracht een uurtje kom lesgeven
(co-teaching): peuters leren knippen, Jules in zijn
bedje stoppen, schilderen met kleuters of een gek
huisdiertje ontwerpen, samen sporten of even tot rust
komen op de bewegingen van Bodymap, groepswerk
bij het meten, gedichten bestuderen, ‘drolletjes’
maken voor de actie tegen darmkanker, hoekenwerk
bij het project ‘Quatemala’, samen neuzen in boeken,
een spel spelen,… Het is prachtig om alle kinderen
in actie te zien, om elkaar op deze manier beter te
leren kennen. Onze kinderen zitten vol leergierigheid
en met de steun van hun leerkrachten tonen zij het
beste van zichzelf!
Ondertussen vliegt de tijd voorbij en valt er op onze
afdelingen nog heel wat te beleven: wandeling en
spaghettifestijn in Gibo de Rozelaar op zaterdag 10 juni,
openklasdag ‘Kermis in ’t Belleken’ in de kleuterschool
’t Belleken op vrijdag 16 juni, schoolfeest ‘Groeten
uit…’ in Gibo De Meander op zaterdag 24 juni, een
millenniumdag ten voordele van onze partnerschool
in Zambia met onze school De Belhamel op het
dorpsplein van Schellebelle op donderdag 29 juni,
fietsprojecten, schoolreizen, proclamatie van de
jongeren van het zesde leerjaar, proclamatie van onze
derde kleuterklassers, …
Stuk voor stuk onvergetelijke momenten waar we als
school fier naar uitkijken en waar we onze kinderen
kunnen laten genieten van echt samen-zijn. Welkom!
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OCMW
Geslaagde eerste editie “Dag van de Zorg”
in woonzorghuis Molenkouter
Op zondag 19 maart organiseerde OCMW Wichelen voor de eerste keer een dag van de zorg. Met 250 enthousiaste
bezoekers, warme ontmoetingen en interessante gesprekken werd het een prachtige dag. Het brede publiek kon
opnieuw ervaren dat onze zorg voor ouderen uniek is dankzij de inzet van onze gemotiveerde medewerkers en
vrijwilligers. Dank aan alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers voor het mee realiseren van dit prachtig initiatief!

Keuken woonzorghuis Molenkouter
behaalt “SMILEY” erkenning
Na maanden intensieve voorbereiding kwam op 13 april een auditor van AIB Vinçotte
(dit is een door het FAVV erkende keuringsinstelling) de keuken en haar werking aan een
grondige controle onderwerpen om te beslissen of er aan alle eisen voor de toekenning van
de smiley voldaan werd.
We kennen een smiley vooral als een emoticon van een sms- of Facebookbericht, maar in het bedrijfsleven staat
een smiley symbool voor het voeren van een geloofwaardig systeem van hygiëne. Om de smiley te verkrijgen moet
het woonzorghuis een kwaliteitsvol systeem invoeren waarmee de veiligheid van de voedselketen gegarandeerd
wordt.
De smiley (de sticker is duidelijk zichtbaar opgehangen aan de toegangsdeur van het woonzorghuis) is een teken
van vertrouwen voor de consument. We kunnen op die manier aan onze bewoners, medewerkers en bezoekers
van het dorpsrestaurant garanderen dat onze voedselveiligheid optimaal is.
De smiley is een mooie erkenning voor onze keukenploeg waar we bijzonder trots op zijn!

Week van de valpreventie
‘Blijf in beweging, doe het veilig’ – Dit was het thema van
de 6e editie van de Week van de Valpreventie 2017. Ook
de Wichelse Ouderenadviesraad nam deel en organiseerde
een activiteit in het JCC ’t Ankerpunt te Serskamp. Je kon er
terecht voor de infobeurs met tal van lokale zorgorganisaties,
valinitiatie ‘Vallen zonder zorgen’, petanque en KUBB-spel.
…ToeterTOE ! Je kan je kans op vallen verkleinen door
overdag actief te zijn, je veiligheid te verhogen en je
slaapmedicatie af te bouwen in samenspraak met je arts.
Ga naar www.valpreventie.be of bespreek het met je arts.
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OCMW
Wat is het fijn om vrijwilliger bij OCMW Wichelen te zijn!
Buddy’s voor anderstalige nieuwkomers
Om de opvang van vluchtelingen mee praktisch te ondersteunen, rekent het OCMW van Wichelen nu al een hele
tijd op de hulp van vrijwilligers. Zonder hen redt onze dienst het niet! Om onze vrijwilligerspoule aan te sterken
zijn wij nog op zoek naar een aantal nieuwe krachten.
We zijn op zoek naar mensen…:
•
Met een algemene interesse in de vluchtelingencrisis zoals hij vandaag aan de wereld getoond wordt en
zich concreet vertaalt naar onze gemeente.
•
Die op rationele en realistische manier een situatie kunnen inschatten en benaderen.
•
Die een gezond evenwicht tussen afstand en nabijheid kennen.
•
Die op een creatieve manier kunnen communiceren met anderstaligen.
•
Die flexibel zijn en kunnen bijspringen op onverwachte momenten en in onverwachte situaties, niet
op vaste tijdstippen.
De vrijwilligers ondersteunen bij verschillende praktische taken gericht op het dagelijks leven; vb. de bus nemen,
wasmachine gebruiken, enz. Interventies gebeuren zo veel mogelijk in overleg met de verantwoordelijke
maatschappelijk werker van de sociale dienst.
Een warme maaltijd door een warme hand
De keuken van woonzorghuis Molenkouter voorziet, naast de maaltijden voor haar eigen
bewoners, ook maaltijden voor inwoners van Groot-Wichelen die hun warme maaltijd aan
huis geleverd krijgen.
Tijdens het weekend en op feestdagen zijn het vrijwilligers die de maaltijden bij de mensen
thuis bezorgen met speciale voertuigen van het OCMW die daarvoor worden voorzien.
We werken per “koppel”, waarbij één vrijwilliger het voertuig bestuurt en één vrijwilliger
de maaltijden naar de deur brengt.
Het OCMW biedt:
•
Een zinvol engagement.
•
Een goede omkadering en degelijke begeleiding met overlegmomenten en nauwe contacten met de 		
verantwoordelijke van de dienst.
•
De nodige verzekeringen.
•
Het onbetaalbare gevoel van een bijdrage te leveren in het leven van mensen.
Is dit echt iets voor jou? Dan kan jij helpen mee te bouwen aan een zorgzaam en warm Wichelen voor iedereen!
Neem contact op met Margot Mys, vrijwilligerscoördinator van OCMW Wichelen. Bel op 052 43 24 65 of mail
margot.mys@ocmw-wichelen.be
Neem ook zeker een kijkje op onze website en facebookpagina voor meer informatie over onze organisatie.

OCMW contact
SOCIALE DIENST
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@ocmw-wichelen.be
Hoofd sociale dienst
Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werkers
Sofie Annaert – 052 43 24 60
sofie.annaert@ocmw-wichelen.be
Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be

Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
Nadine Vanspeybrouck – 052 43 24 54
nadine.vanspeybrouck@ocmw-wichelen.be
Céline Glorieux – 052 43 24 51
celine.glorieux@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
Katrijn Rasschaert – 052 43 24 53
katrijn.rasschaert@ocmw-wichelen.be
Patricia Kennivé – 052 43 24 50
kennive@ocmw-wichelen.be
kinderkansencoördinator en
coördinator vrijwilligersbeleid
Margot Mys – 052 43 24 65
margot.mys@ocmw-wichelen.be

THUISZORG

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@ocmw-wichelen.be
hoofd thuiszorg en
ouderenvoorzieningen
Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be

maatschappelijk werkers
Deborah De Winter – 052 43 24 69
deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
Ilse Van Kerckhove – 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
OPENINGSUREN ZIE INFOBLAD p.2
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Brandweer
De hulpverleningszone Zuid-Oost werft aan:
35 brandweerman-vrijwilligers (m/v/x)

De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de 9 brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem,
Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Meer dan 500 vrijwilligers en beroeps ambulanciers
en brandweerlieden staan 24/24u in voor de veiligheid van de inwoners van deze steden en gemeenten. Ook het
niet-hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, een belangrijke rol in onze dagelijkse, efficiënte
werking! Om de ploeg te versterken is de zone op zoek naar gedreven vrijwilligers.
Wenst u meer informatie? Surf dan naar www.wichelen.be/werken/vacatures
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Politie
Een hondenkakje hoort thuis in een zakje!
Iedereen is het erover eens: trappen in een hondendrol is allesbehalve
prettig en wekt veel ergernis op. Hondenpoep hoort niet thuis op de
stoep of in de straat.
Elk baasje is verplicht om de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen.
Bovendien moet elke hond aan de leiband. Dit zijn bepalingen uit het
algemeen politiereglement.
De politie voert regelmatig controles uit. Neem dus altijd het
voorziene zakje mee als je op pad gaat met je hond. Zo vermijd je
ergernis bij de buurtbewoners en bespaar je jezelf ook een nare
GAS-boete (tot € 350).

Vakantietoezicht: meld je afwezigheid tijdig aan de politie!
De vakantie is een drukke periode voor inbrekers. Heel veel mensen zijn op reis en hebben hun woning misschien
wel min of meer onbewaakt achtergelaten. Er zijn tal van eenvoudige maatregelen die je kan treffen om potentiële
dieven af te schrikken.
Een extra maatregel is je afwezigheid melden bij je lokale politiezone. Een aanvraag kan je doen in het politiehuis,
via de wijkposten of via de website Police-on-web. Vakantietoezicht is gratis en eenvoudig aan te vragen. Om de
administratieve verwerking vlot te laten verlopen, willen we vragen om je vertrek minstens 7 dagen op voorhand
te melden.
Tijdens je afwezigheid komt de politie geregeld bij je woning langs, zowel overdag als ’s nachts, op zoek naar
eventuele onregelmatigheden. Bij een of ander probleem alarmeert de politie jouw contactpersoon om zo snel
mogelijk de nodige maatregelen te nemen. Dit is geen garantie dat er niet wordt ingebroken, maar het risico wordt
wel kleiner. Door de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in je buurt.
Je kan ook diefstalpreventietips terugvinden op onze website www.lokalepolitie.be/5438
Of je kan je woning helemaal gratis laten screenen door één van onze diefstalpreventieadviseurs.
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Milieu
Vlaamse Energielening toegankelijk voor iedereen
Als inwoner van de gemeente Wichelen kon u onlangs intekenen op de groepsaankoop voor zonnepanelen,
zonneboilers en muurisolatie. Los van het mooie groepsvoordeel dat jij hierbij kon krijgen, blijft dit meestal nog
een aanzienlijke investering. Onze gemeente werkt hiervoor ook samen met Energiehuis BEA, waarbij u steeds kan
aankloppen voor een goedkope energielening.
Via Energiehuis BEA, kan u tot maximum 10.000 EUR ontlenen tegen een rentevoet van 2%, hetgeen dergelijke
investeringen toegankelijker moet maken.
Meer informatie over de Vlaamse Energielening kan je terugvinden op
http://www.vzwbea.be/index.php/wat-.html of via het woonloket van uw
gemeente.Wens je een afspraak te maken, bel dan naar 0800 930 30 of mail
naar info@vzwbea.be
Opgelet : Geld lenen kost ook geld !

Compostdemo
Op zaterdag 10 juni 2017 om 14u demonstreert de compostmeester van VELT hoe u compost kan maken en legt
hij uit waarom dit een uitstekende bodemverbeteraar is, die zorgt voor een gezonde bodem en sterke planten.
Deze gratis compostdemonstratie vindt plaats in de tuin van het “grafmakershuisje” Oud Dorp 47 (bruine poort
naast het oud gemeentehuis) Wichelen. U bent allen van harte welkom.

(S)moestuinieren - comedyshow
Het is lastig. Je buur of kennis of jezelf overtuigen om het zonder pesticiden te doen.
Gelukkig snelt Steven Vromman, bekend van zijn TV-programma ‘Low Impact Man’,
ons te hulp. Met pesticiden als rode draad, gaat hij samen met jou op zoek naar de
smoezen waarom zoveel mensen deze schadelijke stoffen nog gebruiken. En weet je,
hij komt met oplossingen!
De show duurt ongeveer één uur en wordt door uw gemeentebestuur gratis
aangeboden. Nadien is er de mogelijkheid om een drankje te nuttigen in de foyer.
Vrijdag 16 juni Zaal ‘t Ankerpunt, Pruytenshof 53, Serskamp om 19 uur .

Subsidie voor het behoud van huis- en boerenzwaluw
De gemeente Wichelen bezit een van de grootste zwaluwenkolonies uit de streek. Dit is uniek gezien het gaat over
een kwetsbare en beschermde diersoort. De gemeente zet dan ook middelen in om deze diertjes te beschermen.
Om een verdere achteruitgang van deze vrolijke vogeltjes tegen te gaan voorziet de gemeente een subsidie tot 65
euro voor het behoud van de nesten. Wie een zwaluwnest hangen heeft kan dit steeds melden aan het Regionaal
Landschap-Schelde Durme vzw (www.rlsd.be). Zij brengen op uw vraag tevens gratis nestplankjes en steunlatjes aan.
Indien gewenst hangen zij kunstnesten op. De aanvragen tot subsidie dienen jaarlijks tussen 1 mei en 30 juni op het
daartoe bestemde aanvraagformulier (te vinden op www.wichelen.be - milieusubsidies) ingediend te worden op de
milieudienst, Oud Dorp 2, Wichelen.
Foto’: Wesley Poelman
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Geleend & gelezen
Boekenreeks in de kijker

Zin in een portie meeslepende lectuur?

De serie “De Napolitaanse romans” (Wereldbibliotheek, 2016) van de Italiaanse auteur Elena Ferrante houdt je de
hele zomer in de ban. Het vertelt de levensgeschiedenis van twee heel verschillende vriendinnen die opgroeien in
het Napels van de jaren vijftig.
De vier delen vormen samen een verslavende leeservaring en zijn beschikbaar in de bibliotheek (ook als e-boek!)
1.
De geniale vriendin : kinderjaren, puberteit
2.
De nieuwe achternaam : adolescentie
3.
Wie vlucht en wie blijft : vroege volwassenheid
4.
Het verhaal van het verloren kind : volwassenheid, ouderdom

Taalpunt Nederlands
in de bib
Ben je een anderstalige nieuwkomer en wil je
Nederlands leren? Of woon je hier en wil je beter
Nederlands leren lezen en schrijven?
In bibliotheek Schellebelle is er onlangs een “Taalpunt
Nederlands” ingericht. Je vindt er materialen om je
Nederlands te oefenen en te verbeteren. Ook lezers die
boeken in eenvoudig Nederlands willen lezen, kunnen in
het Taalpunt terecht.
Waaruit bestaat het Taalpunt Nederlands?
Behalve een collectie leesboeken vind je er taalcursussen,
voor verschillende niveaus en vanuit verschillende talen.
Het Taalpunt bestaat verder uit informatieve boeken in
eenvoudige taal, een aanbod van werken over spelling,
grammatica, stijl en (beeld) woordenboeken.
Verder kun je in de bib ook nog steeds de ‘Wablieft’krant in eenvoudig Nederlands lezen en lenen.
Waarom een Taalpunt Nederlands in de bib?
Het Taalpunt heeft als doel om zoveel mogelijk
anderstaligen en volwassenen met leesmoeilijkheden de
kans te geven om Nederlands te leren en te spreken.
Het wil de zelfredzaamheid versterken en zo het
samenleven bevorderen.
Meer info :
Bibliotheek Wichelen
Dorp 1, Schellebelle, Tel. 09 366 30 74
Catalogus: http://wichelen.bibliotheek.be
Blog: http://www.bibliotheekwichelen.blogspot.com

Zomervakantie!
Tijdens de zomervakantie sluit bibliotheek Schellebelle
(Dorp 1, Gemeentehuis) op:
- Maandag 10 juli (sluiting gemeentediensten)
- Dinsdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
- Maandag 17 juli tot en met zondag 23 juli
(zomervakantie)
- Maandag 14 augustus (sluiting gemeentediensten)
- Dinsdag 15 augustus (o.l.v. Hemelvaart)
Uitleenpost Wichelen (Margote 114, Wichelen) en
uitleenpost Serskamp (Dorpstraat 44 – Gemeentehuis)
sluiten op:
- Dinsdag 11 juli (vlaamse feestdag)
- Dinsdag 15 augustus (o.l.v. Hemelvaart)
- Dinsdag 18 juli, woensdag 19 juli en zaterdag 22 juli
(zomervakantie)
Online verlengen

Wie tijdens de vakantie niet gemakkelijk
in de bibliotheek geraakt, kan zijn of haar
bibliotheekmaterialen online verlengen met 4 extra
weken via https://mijn.bibliotheek.be.
Heb je vragen, aarzel niet om in de bibliotheek een
medewerker om raad te vragen. Je kan ook altijd
telefonisch of via e-mail contact opnemen met de
bibliotheek.
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Speelplein Kwispeltje
gaat de ruimte in
Voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar
t'Ankerpunt (Pruytenshof 53, Serskamp)
Start: 10 juli
Laatste dag: 25 augustus
(geen speelplein in het weekend en op feestdagen:
11 juli, 21 juli, 15 augustus)

Inschrijven kan ter plaatse van 08.30 uur
tot 09.30 uur en van 12.30 uur tot 14.00 uur.
Meer info via www.wichelen.be
of via de facebookpagina van speelplein kwispeltje

