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HULP BIJ SNEEUWRUIMEN 
VOOR 80-PLUSSERS 

Voor oudere of minder mobiele personen 
is het moeilijk of onmogelijk om sneeuw 
te ruimen op hun voetpad. Kan je geen 
beroep doen op familie, buren, vrienden 
of kennissen? Dan kan het lokaal 
bestuur hulp bieden - zonder hierbij de 
verantwoordelijkheid over te nemen.

Wie komt in aanmerking? 
- personen ouder dan 80 jaar 
- personen met een fysieke beperking 
(inschrijving wordt pas aanvaard na 
ontvangst doktersattest)

Voorwaarden zijn: niet samenwonen 
met valide personen en niet in een 
appartementsgebouw wonen.

Inschrijving vooraf is noodzakelijk voor 
deze service! Doe het zo snel mogelijk 
(ten laatste op 18 december) via het 
Sociaal Huis, 09 365 73 73 of  
info@sociaalhuis.wetteren.be  

Bij hevige sneeuwval maken de 
gemeentediensten dan, in de mate van 
het mogelijke, je voetpad sneeuwvrij. 
Hou er rekening mee dat eerst de wegen 
geruimd worden. En zorg er voor dat je 
eigen strooizout klaarstaat!

FIETSSNELWEG MET 
VERLICHTING

Vorige zomer werd het lange afstandsfietspad 
tussen de Warandelaan in Wetteren en 
Ertbrug in Schellebelle geopend. Dit fietspad 
werd aangelegd door de provincie Oost-
Vlaanderen, met subsidies van de Vlaamse 
Overheid. 

Tijdens de herfstvakantie zorgde Fluvius 
ervoor dat dit stuk van de fietssnelweg 
openbare verlichting kreeg. Nu de dagen 
korter zijn, is dit de perfecte verbinding per 
fiets tussen Wetteren en Schellebelle.

JUBILEA 

BRILJANTEN BRUILOFT 
Clement Van Laere - Anna Seeuwers    08/10/1955

DIAMANTEN BRUILOFT 
Lucien Bovyn - Sylvia Van Heddeghem   01/10/1960 
Willy De Groeve - Cécile Van Hecke    29/10/1960 
Carlos Pauwels - Lauranda Nobus    05/11/1960

GOUDEN BRUILOFT 
Edmond Janssens - Esther D’Hamer    08/10/1970 
Freddy De Gussem - Jeannine De Block   27/11/1970 
Jozef De Groote - Julia Van Hoecke    10/12/1970 
Eddy De Winne - Emilia Vander Straeten   12/12/1970

ZIT JIJ OOK MET VRAGEN ?

Met al je vragen en problemen betreffende 
alcohol en drugs of gamen en gokken, kan 
je terecht bij Drugpunt Wetteren-Wichelen-
Laarne.

Zij bieden info en advies, een korte 
begeleiding van enkele gesprekken of zoeken 
samen naar verdere hulp. Alle begeleiding is 
gratis en vertrouwelijk. 

Neem contact op via 0473 65 65 95 
of via wwl@drugpunt.be, om een afspraak 
te maken. Dit kan in het sociaal huis (of 
een andere gespreksruimte) in Wetteren, 
Wichelen of Laarne.

Meer info:  
www.drugpunt.be – www.dekiem.be

TELE-ADVIES OP AL JE 
RENOVATIEVRAGEN

In deze onzekere tijden willen de gemeente 
Wetteren en het Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-
Vlaanderen je graag verder blijven helpen 
met je (ver)bouwplannen. 

Alle Wetteraars die willen renoveren en 
meer willen weten over isolatie, ventilatie, 
verwarming, zonne-energie of duurzame 
materialen krijgen gratis anderhalf uur 
renovatieadvies via een videogesprek. 

Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies 
en vul digitaal je aanvraag in. Een adviseur 
neemt contact met je op voor een tele-
advies. Zo krijg je advies dat perfect op maat 
is.

Kies je voor nieuwbouw? Ook dan geven we 
je graag gratis digitaal advies. Meer info op 
www.bouwwijs.be/bouwadvies. 

Van zodra de federale maatregelen het 
toelaten, kunnen de adviseurs terug advies 
aan huis geven.

DE VLAAMSE ENERGIELENING 
IS ER NOG ALTIJD

Wil je besparen of heb je plannen om 
energiebesparende maatregelen in jouw 
woning te laten uitvoeren, dan kan je 
terecht bij Energiehuis BEA. Wie aan de 
voorwaarden voldoet, kan er renteloos lenen 
tot 15.000 euro. De belangrijkste voorwaarde 
is de inkomensgrens. Ook mensen met 
een verhoogde tegemoetkoming of een 
vervangingsinkomen kunnen in aanmerking 
komen.

De lening kan gebruikt worden voor 
isolatiewerken, hoogrendementsglas, 
energiezuinige verwarming, ventilatie, PV-
panelen en PV-boilers. Wie extra hulp kan 
gebruiken, kan bij dit proces begeleiding 
krijgen van de Benovatiecoach van 
Energiehuis BEA.

Meer info vind je op www.vzwbea.be. Je 
kan Energiehuis BEA ook bereiken via mail 
energiehuisbea@aalst.be of via het gratis 
nummer 0800 930 30.

GRAFFITIKUNST CAZN 
HELPT WETTEREN IN 
STRIJD TEGEN CORONA

CONTACTGEGEVENS 
SOCIAAL HUIS

Kreeg jij het door corona moeilijk om 
rond te komen of dreig je in de financiële 
problemen te raken?  
Eerste contact kan via https://afspraken.
wetteren.be/product=386. Lukt dit niet 
voor jou, bel dan naar 09 365 73 73.

WETTEREN HELPT!

Hulp vragen of aanbieden kan via het 
vrijwilligersplatform 
www.wetteren.be/wetterenhelpt 
wetteren@wetteren.be 
of 09 369 00 50. 
Check de nieuwe vacatures voor o.a. hulp 
in lagere school.



In de nazomer spraken enthousiaste lokale 
handelaars en lokaal bestuur Wetteren 
af om samen evenementen te plannen 
voor deze eindejaarsperiode. Goede 
samenwerking en regelmatig overleg deden 
ons al dromen van de kerstmarkt, leuke 
activiteiten en diverse acties in december. 
Jammer genoeg was corona alweer 
spelbreker. Maar niet getreurd, binnen de 
grenzen van wat wel nog kan bereidden we 
een Warm Wetteren voor in deze donkere 
tijden.

Warmte en gezelligheid zullen ons 
helpen om deze vreemde winter door te 
komen. We zetten daarom volledig in op 
sfeerverlichting en -versiering. Enerzijds in 
de centrumstraten en op pleinen. Anderzijds 
in de deelgemeenten en wijken. Deze laatste 
krijgen elk twee kerstbomen en in overleg 
met de buurtwerking worden deze versierd 
en verlicht.

Meer dan ooit hebben we nood aan licht 
en warmte tijdens deze bizarre tijden. 
Het is al zo vroeg donker en tijdens deze 
wintermaanden met minder sociaal contact 
wegens de coronamaatregelen snakken veel 
mensen naar gezelligheid. Laten we samen 
van Wetteren de warmste gemeente maken.

Tijdens de maanden december en januari 
zorgt het lokaal bestuur in het centrum en in 
de wijken voor extra sfeerverlichting en  
–versiering. Steek jij ook een tandje bij om zo 
Wetteren te doen stralen?

Dit is een warme oproep naar alle Wetteraars. 
Waar je ook woont, op den boerenbuiten, in 
een appartement, aan een drukke straat of in 

een rustige wijk. Breng licht in de duisternis, 
letterlijk en figuurlijk. Versier ook jouw huis, 
je gevel, je boom of struik. Dat is sowieso 
een opkikker voor jouw straat of buurt. En 
een hart onder de riem voor wie het moeilijk 
heeft, eenzaam is of in quarantaine zit.  Neem 
ook een foto of meerdere foto’s en publiceer 
ze openbaar op sociale media met de 
hashtag #warmwetteren. 

In januari beloont Weg van Wetteren de foto’s 
met de meeste likes met een zeer aangename 
verrassing.

Komaan Wetteren, laat ons schitteren en 
meegenieten van zoveel sfeer en gezelligheid!

De lichtjes 
gaan aan in 
Wetteren

Eindejaars- 
actie bij lokale 
handelaars

Doe jij  
ook mee? 

HIJ KOMT…

Staat je schoentje klaar voor Sint en Piet? 
Het is zeker, ze komen dit weekend. 

Heb je leuke of verrassende foto’s met 
hoe jij je voorbereid hebt of binnenkort 
waar de Sint jou dolgelukkig mee maakt? 
Deel ze op https://www.facebook.com/
gemeentewetteren/ of mail ze naar 
communicatie@wetteren.be Wij en vele 
Wetteraars genieten graag mee.

Tip: Tot en met 6 december kan je de 
sintzoektocht nog wandelen!  
Meer info op www.wetteren.be/sintzoektocht

OOK IN DE WINTER KAN JE 
VLINDERS HELPEN,  
DOOR NIKS TE DOEN!

De meeste vlinders overwinteren als ei, rups 
of pop, ergens in de plantengroei. Help ze 
door dode plantenresten pas na de winter 
op te ruimen. Je vaste planten zullen het ook 
beter overleven mét isolatiedekentje. 

Er zijn ook vlinders die als volwassen vlinder 
overwinteren tussen afgevallen blad of 
struiken. Ook deze soorten help je zo. 

Anderen zoeken een plekje binnenshuis. 
Maar daar wordt het snel te warm voor 
ze. Ze worden dan wakker, verbruiken 
daarbij hun laatste energie en sterven. 
Vind je een overwinterende vlinder in een 
verwarmde ruimte? Breng hem dan naar 
een koude schuur of garage door met wijs- 
en middelvinger een V-teken te maken en 
daartussen de vleugels op te pakken. 

Dagpauwoog

Kleine vos

December is in aantocht. Tijd om af te 
tellen naar Kerstmis of Nieuwjaar ! Dit jaar 
zullen die traditionele feestdagen er anders 
dan anders uitzien. Rekening houdend 
met de huidige omstandigheden slaan 
de handelaars samen met de gemeente 
opnieuw de handen in elkaar om er ook in 
de winkels een warm en mooi eindejaar van 
te maken. 

Wij willen toch allemaal graag vooruit kijken 
naar een positiever 2021? Laat ons er dan 
samen een mooi en veilig eindejaar van 
maken. Handelaars en lokaal bestuur doen dit 
eerst en vooral door Wetteren te verlichten 
en mooi aan te kleden in kerstsfeer. 
Daarbij komt er – net zoals vorig jaar-  een 
veelbelovende eindejaarsactie.

Bij een 60-tal handelszaken kan je bij een 
aankoop deelnemen aan deze actie. Je 
vult je gegevens in en dropt het strookje in 
een verzamelbox. Hoe meer je shopt bij de 
deelnemende handelaars, hoe groter je kans 
om te winnen. 

En wat valt er te winnen?  
Cadeaubonnen met een totale waarde 
van € 4000 die je kan spenderen bij de 
deelnemende handelaars. Er zullen ook 1 à 2 
super-winnaars getrokken worden. 

De start en het einde van de actie wordt 
gecommuniceerd van zodra de winkels hun 
deuren terug mogen openen.  

Hou het nieuws dus goed in de gaten !

De belangrijkste winkelstraten in het centrum 
worden nog aantrekkelijker met sprankelende 
led-lichtjes en versiering in één thema. De 
bomen op Markt, Dries en Zeshoek zullen 
fonkelen in de duisternis. Omliggende 
straten krijgen sfeervolle versiering met grote 
kerstballen. Dezelfde kerstballen komen ook 
in de traditionele grote kerstboom op de 
Markt.

Daarnaast is er een mini-lichtfestival vanaf 
27 november tot  en met 6 januari.  
Er komen feestelijke projecties op iconische 
gebouwen: station, watertoren, pyloon van 
de fietsersbrug, oud gemeentehuis en de 
kerk op de Markt. 

In deze periode kan je elke avond tussen 
17 en 23 uur genieten van deze lichtshow 
met led-lampjes, lichtprojectie en decoratie. 
Perfect voor een gezellige winterse wandeling 
in Wetteren. En ontdek dan meteen ook de 
verrassing binnen in de centrumkerk.


