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ZORG VOOR ELKAAR 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

De eerste hulp die je geeft bij ongevallen kan 
van levensbelang zijn voor de goede afloop.

Is het jou al eens overkomen? Iemand thuis, 
op straat of op jouw werk voelt zich plots 
onwel of heeft een ongeval. Wat kan je doen?

In de eerste plaats zorg je voor jouw eigen 
veiligheid. Pas dan kan je goed helpen. 
Daarna kan je er mee voor zorgen dat de 
situatie niet erger zal worden. 

Je probeert zo goed als je kan de situatie in 
te schatten, indien nodig bel je 112.

Even op een rijtje
• Dit filmpje herhaalt de voornaamste 

dingen om te doen als je 112 belt.  
https://www.sos112.be/nl/kids  
Dit filmpje is gericht op kinderen, ook 
volwassenen kunnen er beslist nog wat 
van opsteken.

• De apps: “Eerste hulp – Rode Kruis” of 
‘’Reanim’’ kunnen erg nuttig zijn.

Bezoek de onze gemeentelijke website voor 
meer details over de AED’s die beheerd 
worden door de gemeente.

WETTEREN WINTERKLAAR

Binnenkort staat de winter voor de deur. Wetteren is goed voorbereid op de strijd 
tegen sneeuw en ijzel: 2 grote zoutstrooiers, waarvan 1 spiksplinternieuwe met 
sneeuwruimer en een kleinere natzoutstrooier voor het vrij maken van de wegen. Voor 
de ijzelbestrijding op de fietspaden beschikken we ook over 2 kleine tractoren met 120 
ton zout. 

Het zout wordt gebruikt om de voetpaden, centrumstraten en invalswegen te strooien. 
De gemeente beschikt over een prioritair strooiplan. Je vindt dit strooiplan op 
www.wetteren.be. De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest. Vergeet ook niet, dat elke 
Wetteraar het voetpad voor zijn woning zelf moet vrijmaken. We streven ernaar dat elke 
inwoner zich slechts over korte afstand (100m) moet verplaatsen om een vrij gemaakte 
hoofdweg te bereiken.

IN WETTEREN NB 317: aanbod van 7 december tot en met 20 december 2019

In de kalender UIT in Wetteren  
verzamelen we vrijetijdsactiviteiten  
van Wetteren. Hier vind je slechts  
een greep uit de vele activiteiten in 
Wetteren. 
Voor het volledige aanbod kan je  
terecht op www.uitinwetteren.be.  
Wil je zelf een plaatsje voor je activiteit  
in de Uitkalender, voer dan minimaal  
3 weken op voorhand alle informatie in op 
www.uitdatabank.be 
cc Nova en De Poort  
09 365 20 20 -  
www.ccnovawetteren.be
Dienst Toerisme en Cultuur  
09 366 31 04 -  
www.facebook.com/wegvanwetteren
Jeugddienst  
09 369 00 50 -  
jeugddienst@wetteren.be
LDC De Koffiebranderij  
09 366 02 42 -  
dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be 
Openbare Bibliotheek  
09 369 26 78 -  
www.bibliotheekwetteren.be 
Sporthal De Warande  
09 369 84 70  -  
onthaal.sporthal@wetteren.be 
Zwembad De Warande  
09 369 01 86 -  
onthaal.zwembad@wetteren.be   

THEATER

7 december – 20.00 uur   
WOESTZOEKER –  
THEATER ANTIGONE &  
THEATER ARTEMIS 
cc Nova

CONCERT

7 december – 20.00 uur 
TEDER KLASSIEK - FINT 
Kapel Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128

TENTOONSTELLING

7 december – 10.00 uur 
CREATIEVE KERSTMARKT 
De Corridor,  
Olmenlaan 1

THEATER

8 december – 14.00 uur   
LICHT! TOUT PETIT 
cc Nova

CURSUS

10 december – 14.00 uur 
BLOEMSCHIKKEN ‘ WINTERSTUK’ 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50

LEZING

10 december – 20.00 uur 
DE ASSE WAAIT DE TUIN WEER 
BINNEN. DE BOEKEN VAN DE SUSE 
ESBERG - PROFESSOR JURGEN 
PIETERS 
De Corridor,  
Olemnlaan 1

LEZING

10 december 
EAST AFRIKA EVENT 
Theaterzaal Nova

FEEST

13 december – 11.30 uur 
KERSTFEEST 
LDC De Koffiebranderij

CONCERT

13 december – 14.30 uur 
KERSTVERTELLING  
MET JACQUES LESAGE 
De Poort,  
Markt 27

FEEST

13 december – 14.00 uur 
KERSTMARKT WZC OVERBEKE 
Armonea WZC Overbeke, 
Bovenboekakker 6

CURSUS

13 december – 19.30 uur 
KALEBASSEN EN POMPOENEN 
Parochiezaal Wetteren Ten Ede,  
Ten Ede Dorp 1

FEEST

13 december 
ADVENTSVIERING 
Parochiecentrum,  
Oude Aardeweg 38A

CURSUS

13 december – 09.30 uur 
BEZOEK H. HART BROUWERIJ 
Vormingplus Waas en Dender 
Tel. 03 775 44 84 
Heilig Hart brouwerij, 
Brusselsesteenweg 85A 
Kwatrecht

CONCERT

14 december – 20.00 uur 
KERKCONCERT 
Parochiekerk, Ten Ededorp

THEATER

14 december – 20.00 uur 
DE HAVILLAND VS WONDERLAND 
MET RUDOLF HECKE 
De Corridor,  
Olmenlaan 1

CONCERT

15 december – 15.00 uur 
KERSTCONCERT 2019  
Wetteren – Overschelde 
Voormalige O.L.V. kerk, 
Liefkenshoek 20A

CURSUS

16 december – 19.30 uur 
BLOEMSCHIKKEN 
Parochiecentrum,  
Oude Aardeweg 38A

ETEN & DRINKEN

17 december – 14.00 uur 
HAARHEM CAFÉ 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50

VERPLAATSTE  
DONDERDAGMARKT

Door de opbouw van de kerstmarkt 
op het marktplein, zal de wekelijkse 
donderdagsmarkt op 12 december 2019 
doorgaan in de MOLENSTRAAT. 

De Molenstraat wordt verkeersvrij gemaakt 
tijdens de markt. Er geldt die dag ook een 
algemeen parkeerverbod in de volledige 
straat tussen 04u en 15u, inclusief de parking 
op de zeshoek. 

Maak gebruik van de parking Scheldekaai.  
De eerste 2 uur parkeren zijn gratis.

KERSTMARKT  
IN WZC SCHELDERUST

Voor het 11e jaar op rij organiseert WZC 
Schelderust een gezellige kerstmarkt. Net als 
vorig jaar zal de kerstmarkt twee dagen door 
gaan: op zaterdag 7 december en zondag 8 
december. 

Er zijn geen standplaatsen meer beschikbaar, 
maar wie graag een bezoekje brengt aan 
de kerstmarkt is van harte welkom tussen 
11.30 u en 17.00 u in WZC Schelderust, 
Wegvoeringstraat 55.  

Komen proeven van de pannenkoeken, 
broodjes met Breydel ham, warme hapjes.
Geniet van een lekkere Irish koffie of een 
warme chocomelk en kijk eens rond aan de 
kraampjes met kerst- en geschenkartikelen. 

De opbrengst van de kerstmarkt en de altijd-
prijs tombola gaan naar de aankoop van 
materiaal en activiteiten voor bewoners. 

OPLETTEN  
MET MEZENBOLLEN

Je kent ze wel: de populaire 
mezenbollen in plastic netjes die 
vogelliefhebbers in hun tuin ophangen 
in de winter.

Als de vogels het vet en de zaadjes 
op hebben, blijven de netjes meestal 
hangen of waaien op de grond. Ze 
komen dan in het milieu terecht 
waar ze nooit meer uit verdwijnen: 
ze vallen na vele jaren uiteen in 
piepkleine stukjes plastic en komen 
via de voedselketen uiteindelijk in ons 
voedsel terecht. 

Bovendien blijven er al eens vogeltjes 
in vasthaken met hun pootjes.

Daarom: voeder in de winter zoveel je 
wil maar verwijder de netjes nadat ze 
leeg zijn of gebruik een houder waarin 
je bollen zonder plastic netje kan 
steken.
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WIE IS MIJN WIJKINSPECTEUR ?

De gemeente Wetteren bestaat uit 6 wijken, waarvoor telkens één wijkinspecteur bevoegd is : 

 1. Wijk Centrumkern :  INP Johan TEMMERMAN 
 2. Wijk Centrum-Jabeke :  INP Joris FOUQUAET 
 3. Wijk Boskant :   INP Sarah HEYNDERYCX 
 4. Wijk Massemen-Westrem :  INP Laura DE BLAERE 
 5. Wijk Overbeke-Kwatrecht : INP Vicky DEMEYER 
 6. Wijk Overschelde-Ten Ede : deze functie is momenteel vacant

De wijkdienst Wetteren bevindt zich in het politiehuis, Zuiderdijk 2 te Wetteren. 
Hoofdinspecteur Filip VERBANCK is het diensthoofd van de wijk Wetteren en staat in voor de 
dagelijkse leiding en coördinatie van deze dienst.

De wijkinspecteurs proberen problemen op te lossen door een luisterend oor te bieden en 
een bemiddelende rol op te nemen bij conflicten. Voor alle niet-dringende tussenkomsten in 
de wijk, kan je terecht bij de wijkinspecteur. Zij zijn een vertrouwenspersoon dus aarzel niet 
om hen te contacteren.December is dan wel de maand met de 

donkerste dagen, het is ook de meest 
hartverwarmende maand. 
We kruipen samen met familie en vrienden 
aan tafel en beleven mooie momenten.

Een kerstmarkt bezoeken mag ook niet 
ontbreken in de planning voor deze periode.

Dit jaar kan je in het centrum van Wetteren 
opnieuw genieten van de mooiste en 
gezelligste kerstmarkt van Vlaanderen.

Elke dag is er weer een unieke ervaring 
gepland:

Donderdag 12 december: Kraampjes open 
vanaf 17u. Vanaf 20u twee kerstkoren die de 
mooiste liedjes brengen.

Vrijdag 13 december: Kraampjes open vanaf 
16u. Vanaf 20u Friday the 13th Christmas 
Party met DJ Dimitri Vantomme.

Heb je een huisarts nodig tijdens het 
weekend of op een feestdag? Vanaf 6 
december 2019 kan je bellen naar 1733 
en word je doorverwezen naar de nieuwe 
huisartsenwachtpost Scheldekracht.

Dit is een samenwerkingsverband tussen de 
huisartsen van Wetteren, Laarne, Merelbeke, 
Lochristi, Melle, Destelbergen en Gent. 

Voor wie? Voor alle inwoners van Wetteren, 
Wichelen, Laarne, Overmere, Merelbeke, 
Lochristi, Melle en Destelbergen die 
dringende medische hulp nodig hebben.

Hoe contacteren? Bel 1733. Een 
onthaalbediende helpt je verder en geeft je 
een richtuur waarop je naar de wachtpost 
kan. Kan je je onmogelijk verplaatsen? Dan 
komt een arts op huisbezoek. 

Waarom? Door samen te werken, willen 
huisartsen jou de service blijven bieden 
die je verdient. Een goed uitgeruste, niet-
overwerkte huisarts die je helpt op het 
moment dat je haar/hem nodig hebt. 

Dubbel zoveel 
Kerstplezier  
dit jaar

Plan W!  
Schrijf je nu in 
voor de  
Wetteraden!

Dokter nodig 
in het  
weekend of op 
een feestdag? 

Zaterdag 14 december: Kraampjes open 
vanaf 14u. Vanaf 16u openluchtcinema met de 
leukste kerstfilms.

Zondag 15 december: Kraampjes open vanaf 
14u. Aftellen naar een warme Kerst.

Naast dit gebeuren op de Markt, kan je op 
zaterdag en zondag ook in de winkelstraten 
genieten van kerstplezier. 
Zo zullen de handelszaken jullie verwennen 
met kerstkoopjes en zullen er heel wat 
foodtrucks en kerstkraampjes in de 
winkelstraten te vinden zijn.

Kortom, het wordt opnieuw een mooie 
kerstperiode. We wensen jullie heel veel 
warme momenten toe met jullie familie en 
vrienden.

Waar? Wegvoeringsstraat 73, 9230 Wetteren. 
(voormalige spoed ASZ Wetteren)

Wanneer? Vanaf 6 december 2019
• Vrijdagavond en vooravond feestdagen 

vanaf 19 uur tot 23 uur
• Zaterdag, zon- en feestdagen van 8u tot 

23 uur
• Van 23 uur tot 8u kan je terecht in de 

wachtposten van Gent

Voordelen?  
• een vaste en vlot te bereiken locatie 
• volledig professioneel uitgeruste 

wachtpost
• bij elk consult wordt een verslag 

opgemaakt voor je huisarts
• gratis parkeergelegenheid en 

rolstoeltoegankelijk
• Moet je toch naar het ziekenhuis, dan 

word je doorverwezen naar het ziekenhuis 
van jouw keuze

Meer info? Bezoek onze website:  
www.huisartsenwachtposten.be

Op 6 november brainstormden honderden 
Wetteraars in het gemeentehuis over de 
toekomst van de gemeente. Dit was de 
eerste grote actie in het kader van Plan W! 
Met Plan W! willen we samen werk maken 
van Wetteren. Plan W! staat voor Plan 
Wetteren, maar Plan W! staat evenzeer voor 
Plan Wij! Samen zijn we Wetteren! 

 
De volgende stap zijn de ‘Wetteraden’, waarin 
we de kennis en talenten van geïnteresseerde 
Wetteraars samenbrengen. Je kan opgeven in 
welke thema’s je geïnteresseerd bent en welk 
engagement je daarvoor wil aangaan. Wil je 
graag op regelmatige  basis vergaderen over 
een bepaald thema, dan kan dat. Zou je graag 
één keer of een paar keer per jaar rond één 
specifiek concreet thema werken, dan kan 
dat even goed.

Gaf jij eerder al aan te willen meewerken 
aan Plan W! ? Nu kan je die wens concreet 
maken. Vul snel het formulier in via deze link: 
www.wetteren.be/planw

Geef het aanbod van cc Nova en de bib 
mee vorm.

De bib en het cultuurcentrum hebben vanaf  
1 januari een nieuw gezamenlijk 
beheersorgaan. Dat is een gevarieerde 
groep van 18 personen die mee denken over 
wat er in cc Nova en in de bib allemaal kan 
gebeuren en welke richting we uit kunnen 
gaan. Deze groep fungeert als een soort 
klankbord voor de programmatoren. We 
willen zo veel mogelijk Wetteraars betrekken 
bij het beleid van Wetteren en dat gaat 
uiteraard ook op voor cc Nova en de bib. 
We zoeken mensen van alle leeftijden en 
achtergronden met een hart voor cultuur, 
literatuur en vorming.

Interesse? Stuur dan uiterlijk op 31 december 
een mailtje met een eenvoudige motivatie 
naar wim.breydels@wetteren.be 
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Hoe contacteer je de wijkinspecteur ?

De wijkinspecteur is steeds aanspreekbaar 
tijdens zijn/haar aanwezigheid in de wijk en 
per e-mail contacteerbaar via  
pz.wlw.wijk@police.belgium.eu.  

De wijkdienst Wetteren bevindt zich in het 
politiehuis te Wetteren, Zuiderdijk 2 en is 
geopend van maandag tot en met vrijdag 
(8u-12u en 13u-18u) en op zaterdag (9u-13u). 

Op voormelde dagen en uren is de wijkdienst 
Wetteren telefonisch bereikbaar via  
09 369 00 25

 
Bewaar deze pagina met kaart op de 
achterzijde.

www.lokalepolitie.be/5438

 
Twitter.com/pzwlw

 
www.facebook.com/pzwlw

 
DePolitieApp

EINDEJAARSACTIE  
HANDELAARS

Tijd om af te tellen naar het einde van 2019.

Kortom, de ‘gezelligste periode van het jaar’. 
Enkele handelaars sloegen de handen in 
elkaar en bliezen de eindejaarsactie opnieuw 
leven in. Tijdens december kan je in heel wat 
winkels bij aankoop van een bepaald bedrag 
deelnemen aan de actie. Je krijgt niet de 
klassieke lotjes in ruil, maar vult je gegevens 
in en dropt het briefje in een bus. Hoe meer 
je shopt bij de deelnemende handelaars, hoe 
groter je kans wordt.

De Prijzen?  
Aankoopbonnen die worden opgesplitst in 
coupons van 5 euro. Deze kan je spenderen 
bij een deelnemer naar keuze. Waarom 5 
euro? Zo worden de kleinere artikelen niet 
uitgesloten.

Welke handelaars doen mee ?  
De deelnemende zaken zijn te herkennen 
door een affiche aan hun zaak. Er worden 
tal van flyers voorzien en ook in de Wetthra 
zal een lijst verschijnen van alle deelnemers.  
Lokaal shoppen is dus de boodschap!

KERSTMARKT MASSEMEN 

Tijdens het eerste weekend van 
december wordt het dorp van 
Massemen omgetoverd tot het 
warmste kerstdorp. Het kerstdorp is 
open op zaterdag 7 december vanaf 
18 u en op zondag 8 december vanaf 
15 u.

Kom op zaterdag 7 december ook 
naar het kerstconcert in de kerk. 
Garry Hagger en Shana Oyen brengen 
er samen met Garry’s live band de 
mooiste kerstsongs. Kaarten enkel in 
voorverkoop. Het concert begint om 
18.30 u. 

Op zondag 8 december sluit dit 
kerstweekend in Massemen op 
magische wijze af. Het dorp en 
de kerk zijn het decor voor een 
uniek audiovisueel spektakel met 
live muziek.  Massemenaar Bart 
D’haese, alias Ledrebel, begeleidt dit 
evenement samen met een aantal 
gastmuzikanten. Dit magische moment 
wordt zelfs twee keer opgevoerd: om 
18 u en om 19.30 u.


