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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

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

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

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

GEMEENTEDIENSTEN
Onthaal
Tel. : 052 43 24 00

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

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

OCMW

Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58
Serskamp:
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

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

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

Lokalenverhuur

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

Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
lokalenverhuur@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke :
Emma Dobbelaere

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

Tel : 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester

Openbare werken

Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02 Patrick Lauwereys :
bevolking@wichelen.be
Tel. : 052 43 24 21
openbare.werken@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Woondienst
Anne Roos :

Burgemeester Kenneth Taylor

Onthaal OCMW
Tel. : 052 43 24 50

OCMW voorzitter
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

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
Algemeen nummer
Tel: 052 43 24 50
thuiszorgdienst@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter

houdt zitdag op vrijdagmorgen,

Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88

enkel via afspraak: 052 43 24 08.

molenkouter@ocmw-wichelen.be

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

Beste inwoners,

Koning winter doet zijn uiterste best om het land dezer
dagen nog even te regeren, maar uiteindelijk zal hij toch
de duimen moeten leggen voor de lente. De stralende
zon van de laatste weken kondigt het mooiste seizoen
van het jaar al aan: een frisse neus, deugddoende warmte
(voor wie uit de wind kan blijven) en ontluikend groen
laten ons al dromen van mooie meiavonden …
We zijn het jaar alvast goed begonnen met een
gemoedelijke nieuwjaarsreceptie op de parking van het
Sociaal Huis, inmiddels een goede gewoonte die steeds
meer mensen op prijs stellen. De samenhorigheid en
verbondenheid tussen onze inwoners, hapjes en drankjes
keurig verzorgd door verschillende gemeentelijke
verenigingen en overgoten met de onderhoudende
muziek van het Antonio Crooner Quartet zijn steeds
terugkerende elementen die ervoor zorgen dat al het
begint te duisteren als de kraampjes gesloten worden …
Verder in het begin van dit jaar hebben wij aandacht
geschonken aan het belang van zonne-energie : als
groene gemeente geven wij al enkele jaren het goede
voorbeeld door zonnepanelen op verschillende
gemeentelijke gebouwen te installeren. Een andere
trekpleister was de opening van de uitleenpost van de
bibliotheek in Serskamp : voortaan kunnen we in de
voormalige pastorie terecht voor een goed boek, een
leuke babbel of een vertelmoment voor de jongsten.
Een aangename bestemming in een historisch kader,
drie keer per week open.
Een volgende grote afspraak maken wij op pinksterzondag
20 mei op het terrein van ’t Ankerpunt: voor de tweede
keer organiseren wij een fiets- en wandeltocht voor
het goede doel. Dit jaar steunen wij projecten rond
dementie. Als gemeente besteden wij veel aandacht aan
deze aandoening die verschillende mensen, ook al op
vrij jonge leeftijd, treft. Vanaf 12 uur trachten foodtrucks
met lokale handelaars u te verleiden met allerlei
lekkernijen, kwestie van de inspanning die volgt, met
goed gevolg te kunnen volbrengen. Van harte welkom
op deze oase van ontmoetingen !

Sport

4

Jeugd

4

Woondienst

5

Gemeenteraad

6

Burgerlijke stand

7

INbeeld

8

Een dag op pad...

9

OCMW

10 - 11

Welzijn

12

Toerisme

13

Milieu

14

Geleend en gelezen

15

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Uw burgemeester
Kenneth Taylor
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Sport
De 10 van Wichelen
Naar
jaarlijkse
gewoonte
organiseert
atletiekclub Aces het succesvolle loopevenement “de 10 van Wichelen”.
Dit sportieve evenement vindt plaats op
vrijdag 11 mei 2018 en gaat van start op
het domein van het Sociaal Huis. Er zijn drie
categorieën: jeugd, 5 km en 10 km. Een leuk
gebeuren voor elke loopliefhebber.

Jeugd
Buitenspeeldag
Woensdag 18 april 2018 is het opnieuw ‘Buitenspeeldag’. Onder
het motto ‘We love buitenspelen’ bouwen we het domein van JCC
’t Ankerpunt in Serskamp van 14.00 uur tot 17.00 uur om tot een
buitenspeeldorp vol spelmateriaal. Opgelet, er is slechts één ingang
voorzien. Het terrein is niet toegankelijk via Biesakker, enkel via
Anker.
Deelname is volledig gratis. Koek, drank, muziek en fun inbegrepen.
Plezier gegarandeerd!

Urban Jam
Woensdag 9 mei 2018 organiseert de vrijetijds-dienst de tweede editie van Urban Jam. Een coole namiddag op
het domein van het Sociaal Huis (Oud Dorp 2, Wichelen), waarbij tieners vanaf 12 jaar kunnen deelnemen aan de
graffiti workshop en kunnen gebruik maken van het skatepark en skate-materiaal.
Deelname kost € 5 en de namiddag loopt van 13.00 uur tot 17.00 uur. We voorzien professioneel materiaal en dito
professionele begeleiding. Hou zeker de facebookpagina in de gaten voor verdere info!
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Woondienst
Groepsaankoop 100% groene stroom
Hoe overstappen?
De deelnemers die zich vrijblijvend hebben ingeschreven voor de
groepsaankoop 100% groene stroom, ontvangen uiterlijk voor 20
maart 2018 hun persoonlijk voorstel.
Met je laatste jaarafrekening en je persoonlijk aanbod kan je bij de woondienst (052 43 24 19) terecht tot 25 april
2018. Bij de woondienst krijg je een woordje uitleg bij het persoonlijke bod en helpt men je graag verder bij de
overstap.
Dit kan op volgende data :
Dinsdagavond van 18 uur tot 20 uur op: 27/03 – 10/04 – 17/04 – 24/04
Woensdagvoormiddag van 8 uur tot 12 uur op: 28/03 - 11/04 – 18/04 – 25/04
Ben je nog niet ingeschreven ? Dan krijg je nog de kans om vanaf 8 maart 2018 je online in te schrijven en meteen
je vrijblijvend en persoonlijk aanbod te zien. (free for all-fase).

Infoavond brand- en diefstalpreventie
Ook benieuwd hoe je je woning brandveiliger of inbraakveiliger kan
maken? Wat een goede rookmelder is en waar je die hangt? Of de
politie je woning extra in de gaten kan houden tijdens je vakantie? Of
een adviseur van de brandweer eens ter plaatse kan komen om een
woning te inspecteren met tips en trics in functie van te vermijden
brandgevaar?
Heb je één of meerdere van deze vragen kom dan zeker langs. De avond wordt verzorgd door een preventieadviseur
van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen en een preventieadviseur van de lokale brandweer. Na de
uiteenzetting wordt er een drankje aangeboden aan de aanwezigen en is er mogelijkheid tot vraagstelling/napraten.
Onder de aanwezigen worden 2 rookmelders verloot.
Wanneer: dinsdag 20 maart 2018 van 19 uur tot ongeveer 21 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij Molenstraat 50 te Wetteren.
Kostprijs: gratis maar vooraf inschrijven via woonplus@laarne.be of 09 365 46 36
Wil je ook op de eerste rij het nieuws rond wonen (infosessies, groepsaankopen, premies,… en zoveel meer)
volgen, schrijf je dan als de bliksem in voor de nieuws van Woonplus via www.woonplus-lww.be

Bespaar één derde op je
energiefactuur
De actie “bespaar één derde op je energiefactuur” loopt van 1 februari 2018 tot en met
31 december 2018.
Voor meer informatie kan je terecht op
onze infosessie. Deze gaat door op dinsdag
13 maart 2018 in LDC De Koffiebranderij
(Molenstraat 50, Wetteren). Onthaal om 19u,
start infosessie 19.30 u. De infoavond is gratis,
maar vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven
kan via www.woonplus-lww.be/gebouwgeschil
of via 09 365 46 36.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Energiezuinige openbare LED-verlichting tegen 2030
Tegen 2030 worden de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen volledig vervangen door
energiezuinige LED-verlichting. Daartoe heeft de intercommunale Imewo de huidige installatie overgenomen tegen
de symbollische waarde van € 1. Zij zullen de komende jaren instaan voor het onderhoud van en de nodige
investeringen in de openbare verlichting.

Ontwerp verbouwing bibliotheek Schellebelle goedgekeurd
Het ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek van Schellebelle is goedgekeurd. De raming
voor dit ontwerp bedraagt € 397 485 inclusief BTW. De ontwerper kan nu het dossier voor de stedenbouwkundige
aanvraag en het aanbestedingsdossier opmaken.

Wijkwerken vervangt Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Sedert 1 januari 2018 heeft het Wijkwerken de vroegere PWA-werking vervangen. De belangrijkste principes zijn
de volgende: een werkzoekende of leefloongerechtigde kan nog maximum 12 maanden werkervaring opdoen via
wijkwerken, met uitzondering van wie op 30 september 2017 als PWA-werknemer actief was, die kan in het oude
stelsel voortwerken. De wijkwerker mag maximum 60 uur per maand en maximum 630 uur per jaar prestaties
verrichten en de organisatie kan enkel via gemeenten of samenwerkingsverbanden met minstens 60 000 inwoners.
Onze gemeente werkt daarvoor samen met een aantal gemeenten uit het arrondissement Dendermonde. Twee
dagen per week (op woensdag en donderdag) is een ambtenaar aanwezig in het Sociaal Huis om afspraken te
maken over tewerkstellingsvragen. U kunt hem bereiken op het nummer 0470 40 31 92.

Periodiek parkeerverbod Stationsstraat Schellebelle
Na een proefperiode op basis van een tijdelijk parkeerverbod in de Stationsstraat te Schellebelle bij de
textieloutletverkopen van de NV Schauvliege, is nu een aanvullend verkeersreglement in die zin goedgekeurd. Het
uitgangspunt daarvan is dat er steeds een vlotte passage van de voertuigen mogelijk is, dat de voetgangers zonder
problemen het voetpad kunnen gebruiken en dat de omwonenden geen last hebben van foutparkeerders.

Aanstelling ontwerper herinrichting schoolomgeving Margote Wichelen
De gemeenteschool ‘De Meander’ en de kleuterschool ‘De Kleurenboog’ zijn vlakbij de gewestweg Margote gelegen.
Om die schoolomgeving veiliger te maken heeft de gemeenteraad een bestek goedgekeurd om een ontwerper
aan te stellen. Hij moet voorstellen doen en na goedkeuring verder uitwerken om de zwakke weggebruikers in die
omgeving beter te beschermen.

66

Geboorten
Jules De Wilde (04/10/2017)
Marion Vandennoortgaete (05/10/2017)
Fatimatulzara Solomon (07/10/2017)
Roxan Temmerman (09/10/2017)
Lauren Dekimpe (10/10/2017)
Rosalie Cromphout (12/10/2017)
Elsa Verhofstadt (17/10/2017)
Midas Van De Maele (19/10/2017)
Alec Buyl (26/10/2017)
Marianne Kote (29/10/2017)
Grace Maudens (31/10/2017)
Linne Heyse (01/11/2017)
Lukas Scheire (02/11/2017)
Hannah Bruynseels (08/11/2017)

Huwelijken

Lars Van Bever (08/11/2017)
Karl Puteman (09/11/2017)
Leon Coppens (12/11/2017)
Ward De Landtsheer (14/11/2017)
Andréa Teujeup Mbakap (22/11/2017)
Kayla Ivinya Papa (26/11/2017)
Finn Vermeir (29/11/2017)
Rover Rasschaert (30/11/2017)
Melin-Faye Gabriël (08/12/2017)
Mats De Landtsheer (09/12/2017)
Nienke Van Eeckhoorn (12/12/2017)
Lowiek Van Driessche (12/12/2017)
Mila Roelandt (18/12/2017)
Lily-Rose Herssens (19/12/2017)

Emiel De Buck (21/12/2017)
Cilou De Groote (28/12/2017)
Mateo De Coninck (28/12/2017)
Minne Puteman (01/01/2018)
Sam De Keyser (02/01/2018)
Oscar Schrooten (08/01/2018)
Elena De Gucht (09/01/2018)
Louis-Pierre Grootaerd (09/01/2018)
Gaston Mathijs (20/01/2018)
Lucie Buggenhoudt (23/01/2018)
Luna De Pruyt (23/01/2018)
Emma Cindea Pislaru (25/01/2018)
Jasmin Van de Poel (30/01/2018)

Christiaan Huys en Patricia Van Imschoot (05/01/2018)
Mike Gillis en Véronique De Loor (11/01/2018)

Overlijdens
Maria De Wilde (03/06/1927-15/11/2017)
Christiana Dossche (25/02/1929-20/11/2017)
Anna Möller (07/01/1926-22/11/2017)
Raymond De Vliegher (16/01/1937-25/11/2017)
Angèle Van De Walle (07/01/1939-27/11/2017)
Magdalena Herssens (30/10/1934-05/12/2017)
Martin Gevaert (02/10/1951-10/12/2017)
Emiel Verneert (10/02/1933-13/12/2017)
Maria Eemans (30/01/1954-17/12/2017)
Leonia Van den Abbeel (13/06/1927-17/12/2017)
Darron Vandenhole (11/12/2008-25/12/2017)
Willy Govaert (11/10/1939-27/12/2017)
Marc Verhofstadt (18/03/1944-28/12/2017)
Eddy Verhoeven (09/05/1955-28/12/2017)
Godelieva Ydens (30/05/1934-04/01/2018)

André Van Hauwermeiren (09/04/1948-06/01/2018)
Maria Van Huffel (19/06/1931-16/01/2018)
Urbanie Kuppens (31/05/1925-16/01/2018)
Liliane De Bruyne (24/10/1955-16/01/2018)
Hortentia Baert (19/01/1937-18/01/2018)
Prosper Eeckhaut (28/01/1938-22/01/2018)
Annie Rose Vanderstichele (26/05/1958-24/01/2018)
Angèle Coleman (28/01/1922-27/01/2018)
Walter Steeman (30/06/1955-29/01/2018)
Mariete Van der Eecken (23/02/1928-31/01/2018)
Marie Louise De Graeve (09/04/1925-01/02/2018)
Paula Janssens (20/04/1933-06/02/2018)
Jeanete Mathys (22/11/1928-07/02/2018)
René Van den Broecke (19/12/1927-08/02/2018)

Mijn dossier
Kent u “Mijn DOSSIER”, de online toepassing die u toegang
geeft tot uw gegevens en attesten uit het Rijksregister?
Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk
maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te
raadplegen en attesten te downloaden.
Dankzij Mijn DOSSIER kan u uw gegevens in het
Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier
rapporteren, uw contactgegevens doorgeven en
checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft
geraadpleegd.
Eén van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze
u de kans geeft gratis attesten uit het Rijksregister (vb. een
atest van gezinssamenstelling, …) waar u zich ook bevindt,
te downloaden of af te drukken. Er zijn momenteel 10
attesten beschikbaar.

U hoeft zich niet te verplaatsen naar het gemeentehuis maar
kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen
en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die er
om vroeg. De attesten bevatten een digitale stempel van
het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische
waarde als de attesten afgeleverd door de gemeente.
Hoe inloggen op Mijn DOSSIER?
Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER
heeft u een elektronische identiteitskaart nodig en een
kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de
juiste drivers (middleware) die u kunt vinden via volgende
link: https://eid.belgium.be/nl
Daarna kan u met behulp van uw elektronische
identiteitskaart de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen. U
surft naar: https://mijndossier.rrn.fgov.be. Voor u toegang
krijgt tot uw gegevens zal u uw pincode moeten invoeren.
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INBEELD

OPENING UITLEENPOST BIBLIOTHEEK SERSKAMP

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

1 STE STEAM-WORKSHOP

8

INHULDIGING ZONNEPANELEN

Een dag op pad naar...
De nieuwe bib in Serskamp
Op 3 februari opende de bibliotheek van Wichelen zijn nieuwe uitleenpost te Serskamp.
Een feestelijk gebeuren dat we met heel wat (groot) Wichelaars mochten delen. De grote
trekpleister was zonder twijfel de enige echte Balthasar Boma, maar ook de vernieuwde
pastorij was de ster van de dag. Het viel de bezoekers meteen op met welke kwaliteit
en aandacht voor detail het gebouw nieuw leven was ingeblazen. De nieuwe uitleenpost
ademt sfeer en gezelligheid. Groot en klein kunnen er terecht om kennis te maken met
hun vertrouwde en nieuwe auteurs, terwijl de allerkleinsten rustig wachten of zelf op
ontdekking gaan in hun eerste (voorlees)boekjes in de splinternieuwe vertelkamer. Deze
knusse kamer, meteen rechts in de gang, kan in de toekomst ook door de nabijgelegen
kleuterscholen gebruikt worden om vertelsessies te organiseren. Want de bibliotheek is
voor alle leeftijden en moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Het bib-personeel (Toon, Pascale, Tom, Ingrid, Lut, Veronique, Bert, Murielle) heet jullie van harte
welkom om de uitleenpost zelf te komen (her)ontdekken. Ook zij waarderen de opwaardering.
Bibliothecaris Toon: “de bib is meer dan een opslagplaats voor boeken, het is een ontmoetingsplaats.
De zitbanken, stoeltjes, kussens en de gezellige kachel nodigen uit. Zeker als het buiten wat
kouder is.”
De bib is werkelijk voor iedereen. Al vanaf de peuterleeftijd probeert men jonge kinderen te laten
kennis maken met verhalen en boeken. Om het voorlezen te stimuleren ontvang je in de bib een
leuke tas met daarin een collectie van eerste eigen boekjes. Vanaf het eerste leerjaar bezoeken
de kinderen de bibliotheek met de klas en echte fans komen wekelijks langs om in de nieuwe
aanwinsten te snuisteren.
Volwassenen vinden in hun afdeling naast romans ook informatieve boeken, dvd’s, tijdschriften en
een grote-letter-collectie. Kortom, voor elk wat wils.
Heb je interesse in de collectie van de bib? Of wil je deelnemen aan één van de verwendagen,
lezingen, workshops en andere activiteiten? Hou dan zeker de blog en de online-catalogus van de
bib en de website en facebookpagina van de gemeente in de gaten.
http://bibliotheekwichelen.blogspot.be/

9

OCMW
Tegemoetkoming zorgpremie

Als je twijfelt of je recht hebt op een Tegemoetkoming in de Mantel- en Thuiszorg of een Tegemoetkoming Hulp
aan Bejaarden (THAB) of een parkeerkaart, kan je altijd terecht kan in het Sociaal Huis om samen met jou dit recht
te onderzoeken.
Wat zijn die rechten?
De Tegemoetkoming in de Mantel- en Thuiszorg of mantelzorgpremie biedt aan personen die ernstig en langdurig
zorgbehoevend worden een maandelijkse forfaitaire vergoeding van € 130 per maand in de kosten voor nietmedische verzorging, zoals kosten voor thuiszorgdiensten, mantelzorg, …
De Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden biedt een financieel steuntje in de rug voor ouderen met een zware
zorgbehoefte en een beperkt inkomen. Het bedrag waar men recht op kan hebben, hangt af van de zorgbehoefte
en het gezinsinkomen. Een parkeerkaart biedt de mogelijkheid je dichterbij te parkeren op voorbehouden plaatsen
als chauffeur of als passagier.
Wat kost het?
De aanvraag is volledig gratis en gebeurt na afspraak bij voorkeur tijdens een huisbezoek.
Bij wie kan je terecht?
+65-jarigen 				-65-jarigen
Sociaal Huis Wichelen 			
Sociaal Huis Wichelen
Dienst Ouderen- en Thuiszorg 		
Sociale dienst
052 43 24 69 				
052 43 24 50
thuiszorg@ocmw-wichelen.be 		
socialedienst@ocmw-wichelen.be

OCMW contact
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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

OCMW
Grote gezinskermis

Zondag 15 april 2018 aan 't Ankerpunt, Serskamp
Net als vorig jaar spelen we in 2018 samen spelletjes tijdens
een heus evenement voor het hele gezin. Iedereen is welkom:
kinderen, meme's en pepe's, mama's en papa's, tantes en
nonkels...
Gezamenlijk strijden jullie voor de hoofdprijs. Bij elke activiteit
kan je een stempel verzamelen. Wanneer je een volle
stempelkaart hebt, kan je die inruilen voor een bingokaart. Hoe
meer bingokaarten je kan verzamelen, hoe meer kans je maakt
op 1 van de 3 grote prijzen.
Kortom, een hele namiddag plezier en gezelligheid voor het
hele gezin. Regen? Geen zorgen! Wij zorgen voor beschutting!

Geefplein
Onze kinderen zijn onze grootste schatten, maar ze
groeien snel en kosten handenvol geld. Slimme ouders
komen naar het geefplein op zondag 15 april tussen 11
en 16 uur in ‘t Ankerpunt te Serskamp. Geef wat je niet
meer nodig hebt en neem wat je nodig hebt.
Een geefplein is een soort markt, maar dan eentje waar
je je portemonnee thuis kan laten. Je kan kinderspullen
geven die je zelf niet meer nodig hebt, maar die de ander
nog kan gebruiken. Of je komt er naartoe met lege handen
en gaat naar huis met spullen die je kan gebruiken. Geheel
vrijblijvend! Van kinderen, voor kinderen.
Wat kan je meebrengen naar het geefplein?
Alles voor kinderen: kledij en schoenen, speelgoed, huisraad, elektro, kleine meubels, boeken, muziek, enz. op
voorwaarde dat ze werken, proper én volledig zijn. Eigenlijk is het simpel: alle spullen die nog bruikbaar en draagbaar
zijn, kan je meebrengen. ‘Draagbaar‘ wil zeggen dat een gemiddeld persoon in staat is om de voorwerpen op te
heffen. Wat we liever niet zien op het geefplein: (huis)dieren, medicatie, illegale voorwerpen, defecte voorwerpen,
beeldbuistelevisies, te zware of te grote voorwerpen. Indien je twijfelt of je bepaalde voorwerpen kan meebrengen
neem je best eerst contact op met de organisatie van het geefplein.
Spullen binnenbrengen…
Wat jij geeft, beslis jij zelf. Wat jij denkt dat iemand anders graag nog wil en kan gebruiken, breng je gewoon naar
’t Ankerpunt tussen 9 en 14 april en dit tijdens de kantooruren of op afspraak. Hiervoor kan je bellen naar
052 43 24 65. Ter plaatse zal nagekeken worden of het materiaal dat je brengt in goede en volledige staat is.
Spullen meenemen…
Alles wat je op het geefplein ziet liggen, is gratis. Neem dus enkel mee wat je zelf kan gebruiken…
Meehelpen…
Wil je graag meehelpen met de organisatie van het geefplein? Laat ons dan zeker iets weten. Stuur een e-mailtje
naar margot.mys@ocmw-wichelen.be of bel 052 43 24 65. Vele handen maken immers licht werk.
Vertel het verder…
Hoe meer mensen naar het geefplein komen, hoe beter. Help ons dus door reclame te maken: vertel over het
geefplein aan familie en vrienden of deel de link naar onze website op sociale media. Folders zijn te verkrijgen in
het Sociaal Huis te Wichelen, Oud dorp 2.

11

Welzijn
Steun het goede doel

Na het grote succes van vorig jaar wordt op zondag 20 mei 2018 opnieuw een fiets- en wandeltocht georganiseerd
voor het goede doel. Deze editie staat in het teken van dementievriendelijk Wichelen en daarom gaat de opbrengst
van de dag integraal naar projecten rond dementie.
Voor € 5 kan u vanaf 13 uur vanop ’t Ankerpunt te Serskamp deelnemen aan de fiets- en wandeltocht doorheen
onze drie deelgemeenten. Er zijn verschillende routes zodat zowel de gelegenheids- als de getrainde wandelaar
en fietser kan deelnemen. Het door de Schooiers zorgvuldig uitgestippelde parcours laat u kennis maken met de
mooiste plekjes van Groot-Wichelen. De bossen in Serskamp, het gebied langs de Schelde en nog tal van andere
troeven die onze gemeente te bieden heeft, komen aan bod.
Wil u het graag wat rustiger aan doen maar toch graag uw steentje bijdragen? Dan kan dat zeker! Want op het
terrein van ’t Ankerpunt is er doorlopend heel wat te beleven. Zo is er vanaf 12u een heus Foodfestival met eeten drinkgelegenheid, in kramen die worden uitgebaat door lokale handelaars. Zo kan u proeven van al hetgeen
de streek te bieden heeft. Daarnaast kan u genieten van de randanimatie: springkasteel, optredens, volksspelen en
zoveel meer.
Kortom, een gezellige topnamiddag met een mooi doel.
Wenst u meer informatie?
Dan kan u een mail sturen naar vrijetijdsdienst@wichelen.be of bellen naar 052 43 24 09 of 052 43 24 22
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Toerisme
Op verkenning in de lente

Dat het in Wichelen gezellig vertoeven is, weten we al langer dan vandaag. Menig wandelaar en fietser verkent
dagelijks onze groene regio en geniet van alles wat onze natuur te bieden heeft. De gebieden langs de Schelde zijn
natuurlijke trekpleisters, maar de populariteit van onze vernieuwde wandelkaarten toont aan dat er in Wichelen
nog veel meer te ontdekken valt.
Verkende je bijvoorbeeld al het ‘boomkwekerijpad’? Deze route langs sierteeltvelden en boomkwekerijen laat je
kennis maken met de plantennijverheid die al jaren bloeit in onze streek.
Of bewandelde je al het ‘Kluddepad’? Deze wandeling is gebaseerd op de oude volkslegende rond de kwelgeest
Kludde.
Deze en de overige wandelkaarten zijn gratis beschikbaar op de vrijetijdsdienst in het Sociaal Huis.
Ken je het gebied Kalkense Meersen – Donkmeer al?
Het is de ideale plaats om tot rust te komen, te genieten van de prachtige natuur en gezellig te fietsen en te wandelen.
Dit natuurgebied wordt onder begeleiding van het Regionaal Landschap en in samenspraak met verschillende
gemeenten, waaronder Wichelen, steeds verder uitgebouwd tot een toplocatie en recreatieruimte voor de hele
familie.

Vind jij het gebied ook zo bijzonder? Heb je een favoriet plekje ontdekt? Laat van je horen! Post
een foto van jouw plekje op Instagram en win één van de vijf wandelnetwerkkaarten geschonken
door Toerisme Oost-Vlaanderen. Gebruik de hashtags: #kalkensemeersen#donkmeer#stapaf en
maak kans. De winnaars worden uiterlijk op 30 april 2018 gecontacteerd. Meer informatie over het
wandelnetwerk: www.tov.be

13
9

Milieu
Zwaluwen: vrienden aan huis!

foto Wesley Poelman

Zwaluwen houden ervan om in de nabijheid van mensen te
vertoeven. Boerenzwaluwen vliegen graag in en uit onze stallen,
huiszwaluwen nestelen onder onze dakgoten en gierzwaluwen
zoeken gaatjes op in allerlei (oude) gebouwen. Maar door onze
sloop-, bouw- en verbouwijver lijkt het wel alsof de liefde niet
helemaal wederzijds is: poorten van schuren gaan dicht, gevels
krijgen een strakke look zonder imperfecties of uitstekende partijen. Weinig mensen weten dat ze met een paar
kleine ingrepen hun ‘vrienden aan huis’ kunnen behouden. En in bepaalde gevallen ook op financiële steun kunnen
rekenen.
De milieudienst van Wichelen voorziet een jaarlijkse subsidie voor bewoonde nesten van huiszwaluwen en
boerenzwaluwen. Afhankelijk van het aantal bezette nesten, varieert de toelage van 25 tot 50 euro. Een aanvraag
indienen kan van 15 mei tot 31 juli. Je vindt alle info en het aanvraagformulier terug op www.wichelen.be.
TIP Wist je dat je zwaluwen ook kan helpen door bij de timing van renovaties rekening te houden met het
broedseizoen? Of door een modderpoeltje te voorzien? Je leest er meer over op de website van Regionaal
Landschap Schelde-Durme: www.rlsd.be.
Datzelfde Regionaal Landschap is op zoek naar vrijwilligers die ‘zwaluwcontrolebezoekjes’ willen afleggen tijdens de
zomermaanden. Hou je ervan op pad te gaan in jouw buurt, kennis te maken met nieuwe mensen en je in te zetten
ten voordele van bedreigde zwaluwsoorten? Neem dan contact op via robin@rlsd.be of 052 33 89 16.

Burgercoöperatie
Steeds meer steden en gemeenten ondertekenen
het Burgemeestersconvenant en engageren zich
bij Europa om samen met hun bevolking tot 40%
minder CO2 uit te stoten tegen 2030.
Willen we deze klimaatdoelstellingen halen, dan
moeten we volop inzetten op energiebesparing
en hernieuwbare energie. Lokale natuurlijke
rijkdommen als zon en wind zijn overvloedig
aanwezig en wachten om geoogst te worden. En dat doen we best zelf, bijvoorbeeld door het samen plaatsen van
zonnepanelen op grote, ongebruikte daken of de oprichting van een windturbine. De opbrengst gaat niet naar grote
energieleveranciers, maar naar de coöperanten zelf.
Maar hoe werkt zo’n burgercoöperatie en hoe begin je eraan? In heel wat landen en ook in Vlaanderen bestaan
mooie succesvolle voorbeelden hoe burgers zich verenigen om hun energievoorziening in eigen handen te nemen.
Samen met Vormingplus Waas-en-Dender, Rescoop.Vlaanderen en het Oost-Vlaams Energielandschap, wordt
daarom op dinsdag 22 mei 2018 in Dendermonde een grote informatie- en inspiratieavond voor alle inwoners
van Dendermonde, Wetteren, Laarne, Hamme en Wichelen georganiseerd. Jan De Pauw, specialist van Rescoop.
Vlaanderen, de koepelorganisatie voor burgercoöperaties, deelt de ervaring en expertise en reikt handvatten aan
om er zelf een op te starten. Iedereen die na deze infoavond geëngageerd is, zal worden samengebracht en
begeleid voor de opstart van een burgercoöperatie.
Wanneer: dinsdag 22 mei 2018, van 19u30 tot 22u00
Waar: CC Belgica Dendermonde, Kerkstraat 24
Inschrijven via www.vormingplus.be/waas-en-dender
Bereikbaarheid: www.ccbelgica.be/bereikbaarheid
Ben je niet vrij deze avond, maar heb je toch interesse om mee te werken aan zo’n burgercoöperatie, stel je dan
kandidaat via info@energielandschap.be. Inschrijving of interesse doorgeven graag voor 22 mei 2018.
Meer info: Oost-Vlaanderen Energielandschap PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, Gent info@energielandschap.be
Contactpersoon: Moira Callens, projectcoördinator tel 09 267 75 65
Een initiatief van de stad Dendermonde, de gemeenten Wetteren, Laarne, Wichelen en Hamme, samen met Vormingplus Waas-en-Dender,
‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’, Oost-Vlaams Energielandschap en ‘Gemeente voor de Toekomst’ van de Bond Beter Leefmilieu.
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Geleend & gelezen
Gebruikersonderzoek bibliotheek
In bibliotheek Wichelen loopt tot juni een gebruikersonderzoek
waarin je mening over de bibliotheek centraal staat.
Ben jij ouder dan 18 jaar en lid van onze bibliotheek? Of kom je
soms in de bibliotheek om de krant te lezen of van een PC gebruik
te maken? Surf dan naar de webpagina www.bib2018.be. Het
invullen van de vragenlijst duurt een 20-tal minuten.
Je deelname is erg belangrijk. Enkel op die manier komen we te
weten wat je over je bibliotheek denkt en wat je wensen zijn. De
antwoorden die je geeft, worden volledig anoniem verwerkt.
Vul je de vragenlijst liever op papier in, kom dan naar de bibliotheek.
We helpen je graag verder.
Het onderzoek vindt tegelijkertijd plaats in meer dan 100 openbare
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Het wordt georganiseerd
door de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief &
Documentatie) in samenwerking met de onderzoekgroep TOR van
de VUB.

Jeugdboekenmaand 2018: wetenschap & techniek: Eureka!
Van 1 tot 31 maart zet de bibliotheek in op
jeugdboekenplezier voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar
die in Schellebelle, Serskamp of Wichelen naar school
gaan. Het centrale thema van de jeugdboekenmaand
is wetenschap en techniek. Alle info over het thema
vind je op http://jeugdboekenmaand.be/.
Activiteiten tijdens de jeugdboekenmaand
Voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
We nodigen alle wetenschappers in de dop van het
derde tot en met zesde leerjaar uit in de bibliotheken
van Schellebelle, Serskamp en Wichelen voor een spel
met wetenschappelijke proefjes, digitale doevragen,
technische doordenkertjes en uiteraard zoekvragen
in boeken.
Dit STEM-spel is ontwikkeld door de bibliotheken van
De Leesdijk. STEM staat voor Science, Technology,
Engineering en Mathematics.
Voor 1ste en 2de leerjaar
Leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar kunnen in de
klas aan de slag gaan met opdrachten rond het thema
van de jeugdboekenmaand.

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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