
GRATIS CHIPS! IN CC NOVA
‘GRATIS CHIPS!’ is een familievoorstelling 
voor kinderen vanaf 5 jaar. 

Dat er verschillen bestaan tussen jongens 
en meisjes, dat staat vast. Dat we hieraan 
te veel belang hechten, dat ook. Tijd om dit 
te veranderen, vond compagnie barbarie. 
In ‘GRATIS CHIPS!’ rammelen de 5 actrices 
op een grappige manier met de bestaande 
stereotypen. Want An draagt al wel de broek, 
maar Jan nog geen rok. Wat dit met chips 
te maken heeft? Dat ontdek je op zondag 
5 maart om 14.30 uur in cc Nova. 

Tickets reserveer je via 
www.ccnovawetteren.be/gratis-chips of 
aan de balie van cc Nova.

 
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 393, v.u. Albert De Geyter, burge-
meester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

Het volledige overzicht van evenementen in 
Wetteren vind je ook op www.uitinwetteren.be. 
Organiseer je zelf een evenement en zie je dat 
graag in de nieuwsbrief verschijnen?  
Voer dan minstens 4 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be 

25 FEBRUARI

Eiland - Hanafubuki
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

27 FEBRUARI

Digipunt
Bibliotheek Wetteren
Markt 27
van 15 tot 18 uur
https://wetteren.bibliotheek.be/

28 FEBRUARI

Sherlock junior - met live muziek
De Corridor, Olmenlaan
20 uur
www.decorridor.be

Zelf zaden telen
Velt Wetteren
Zaal De Poort, Markt 27
20 uur
veltwetteren@gmail.com

1 MAART

Samenkomst fibromyalgie-
patiënten 
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

Cursus - De Franse revolutie 
Davidsfonds Academie
Zaal De Poort, Markt 27
15 uur
academie@davidsfonds.be

2 MAART

Ten Aarzel – Pieter Verhelst
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

3 MAART

Senne Guns & Lokko
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

4 MAART

The Heaven Hotel Songbook 
R. Trouvé en E. Blijweert 
De Corridor, Olmenlaan
20 uur
www.decorridor.be

5 MAART

Rommelbeurs
Expo Gowalt, Kwatrechtsteenweg 114
9.30 - 17 uur
herve.salomon@telenet.be 

Pannenkoeken KLJ
KLJ Lokaal, Giezeveld 19
doorlopend
tel: 0472 85 53 91

Movie for kids
’t Schoolke, Biezen 2
10 uur

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Wetteren
Kapel Scheppersinstituut
13.30 uur
gezinsbondwetteren@hotmail.com

8 MAART

Omgaan met Hoogsensitiviteit
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
13.30 uur 
oostvlaanderen@samana.be

9 MAART

Mantelzorgcafé 
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
14 uur
oostvlaanderen@samana.be

Schoonheid in zinvolle poëzie
De Corridor, Olmenlaan
14 uur
www.decorridor.be

De laatste gouverneur – 
Rik Van Cauwelaert
OKRA
Zaal De Poort, Markt 27
20 uur
okra.academie.wetteren@telenet.be

Johan Braeckman en Piet Duthoit
De Corridor, Olmenlaan
20 uur
www.decorridor.be

10 MAART

D’eaux sérieuses @the movies III
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.deaux-serieuses.be 

 
 

22 februari 2023

GROEPSAANKOOP 
 SPOUWMUURISOLATIE

Isolatie van je spouwmuren helpt om minder 
energie te verbruiken en te besparen op 
je factuur. Dankzij onze samenwerking met 
Energiehuis BEA en energiecoöperatie 
Energent wordt dit ook voor jou mogelijk.

Via https://bea.groepsaanbodrenovatie.be/ 
kan je een afspraak maken met een 
gecertificeerde partner-aannemer. Die komt 
langs, controleert en maakt een offerte. 
Energent kijkt na en volgt verder op. Ga je 
akkoord, dan kan op één dag de spouwmuuur 
geïsoleerd worden met isolatievlokken of 
-parels. 

Meer info over premies: 
www.wetteren.be/groepsaankoop-spouwmuurisolatie 

START BROEDSEIZOEN SLECHTVALKEN

Op de toren van de Sint-
Gertrudiskerk broedt al sinds 
2016 elk jaar een koppel 
slechtvalken in een daarvoor 
speciaal geplaatste nestbak 
met webcam. Je kan tijdens 
het broedseizoen live 
meekijken én luisteren vanaf 
het leggen van de eieren in 
maart tot het uitvliegen eind 
mei.

We hielden grote schoonmaak 
in de slechtvalkennestbak: 
de dikke laag veren en 
prooiresten van vorig seizoen 
werden verwijderd, de 
cameralens schoongemaakt 
en er ligt een nieuwe laag 
kiezels. Klaar voor hopelijk 
een nieuw, succesvol 
broedseizoen. https://webcam.wetteren.be 

ALTIJD STIJLVOL GEKLEED

Welkom op de workshop over stijl- en kleuradvies in LDC 
De Koffiebranderij op donderdag 2 maart. Nadine De Deken 
toont hoe je met goed gekozen kledij meer zelfvertrouwen 
krijgt. De nieuwste modetrends volgen is niet nodig. Je eigen 
stijl bepalen en weten welke kleuren passen bij je teint en 
haarkleur wel. Reserveer via dienstencentrum@wetteren.be 
of 09 366 02 42 (3 euro)

LDC De Koffiebranderij (Molenstraat 50) i.s.m. Avansa
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LUISTERHUIZEN
Op zondag 19 maart stellen enkele gastgezinnen in Wetteren 
en omgeving hun huis open voor optredens van de leerlingen 
van de KUNSTacademie. Er zijn sessies om 14 uur, 15.30 uur en 
om 17 uur. 

Je kan je inschrijven voor 1, 2 of 3 sessies en je dan 
tussendoor van de ene locatie naar de andere verplaatsen. 

De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via 
het secretariaat van de academie. Meer info over de 
deelnemende huizen op: www.kunstacademiewetteren.be

EEN GOED GESPREK OP  ZONDAG
Vanaf eind februari organiseren we vijf gesprekscirkels in 
Wetteren, telkens op zondag en telkens op een andere 
locatie. Doel van deze cirkels is om Wetteraars samen te 
brengen en in gesprek te laten gaan over eenzaamheid. 
Je bent welkom om mee na te denken over wat 
eenzaamheid betekent in Wetteren en in de samenleving 
en hoe we er het best mee omgaan.

Datum: zondag 26 februari 10 tot 12 uur
Waar: parochiecentrum van Ten Ede

Inschrijven: via bibliotheek@wetteren.be, 
tel. 09 369 26 78 of aan de balie van de bibliotheek. 
Deelname is gratis

Meer info: www.wetteren.be/gesprek-zondag

 INSCHRIJVEN VOOR 
 SPEELPLEIN WESP 
OP 27 FEBRUARI
Het speelplein start deze zomer op 
woensdag 5 juli en is open tot en met 
vrijdag 25 augustus. Vrijdag 7 juli is er de 
jaarlijkse Family Day met gratis ingang 
voor iedereen. De inschrijvingen voor het 
speelplein starten op 27 februari om 9 uur 
via https://reservaties.wetteren.be.

Nieuw dit jaar: je kan inschrijven per dag! 
Schrijf je op voorhand online in en vermijd 
wachtrijen op het speelplein zelf. Je moet 
wel op voorhand betalen. Je kan ook nog 
steeds op het speelplein zelf terecht.

Meer info: 
www.speelpleinwetteren.be



Wetteren 
 bebost!

Wetteren kocht 3,7 hectare gronden 
in de buurt van de Gereedstraat en de 
Meerkens om er meer dan 6000 bomen te 
planten. Je zal deze percelen de komende 
jaren zien veranderen in een toegankelijk 
bos dat bestand is tegen het veranderende 
klimaat, met typische bomen van onze 
streek. Een bos voor iedereen! 

Meer bos tegen klimaatcrisis 
“Slim van de gemeente Wetteren om in te 
zetten op bosuitbreiding" zegt Eva Forceville 
van BOS+. "Bos speelt een sleutelrol in 
de strijd tegen de klimaatcrisis. Het biedt 
koelte tijdens hittegolven, zorgt voor een 
betere waterhuishouding en voor zuivere 
lucht. Het is ook goed voor de biodiversiteit, 
dieren genieten van de natuur en mensen 
kunnen er ontspannen. Een gemiddeld bos 
in Vlaanderen is maar 1 hectare groot, dus 
een bos van 3.7 hectare is best wel groot. 
Wetteren stelt een mooi gebaar voor haar 
inwoners, die er de komende jaren de 
vruchten van zullen plukken."

Groene long in onze gemeente 
Met gemiddeld 2000 bomen per hectare, 
zetten we in op een stevige, extra groene long 
voor de gemeente. Als je weet dat één boom 
gemiddeld tussen 10 en 40 kg CO2 opneemt 
per jaar, komt dat onze luchtkwaliteit en het 
klimaat zeker ten goede. We kiezen voor een 
locatie bij water, waar bomen zoals zwarte 
els, witte els en een aantal wilgensoorten 
prima gedijen. Aan de bosranden zetten we 
struiksoorten zoals rode kornoelje, Gelderse 
roos of wilde kardinaalsmuts. 

Geboortebos 
We planten de bomen in het najaar van 2023. 
De eerste jaren heeft zo’n nieuw bos vooral 
veel rust nodig om sterk te kunnen groeien. 
We betrekken de inwoners van bij het begin 
en voorzien een gedeelte als geboortebos. 
Zo kunnen onze kleinste Wetteraars samen 
met dit nieuwe bos opgroeien. Wandelpaden 
zullen er de rustpunten met elkaar verbinden, 
zodat iedereen volop kan genieten van ons 
nieuwe bos.

Wetteraars in cijfers

Op 1 januari 2023 telde Wetteren 
26 472 inwoners. Na een terugval in de 
bevolkingsgroei in 2020, stijgt het aantal 
inwoners terug sinds 2021. We trouwen 
meer maar hebben minder geboorten.

Het aantal overlijdens nam af na het eerste 
coronajaar in 2020. Het aantal personen 
dat de Belgische nationaliteit verwerft 
gaat in stijgende lijn.

Aantal huwelijken 
2022: 112
2021: 88
2020: 70 

WIJ ZIJN LIEFST OVERBODIG

Jonathan De Smet is een jonge 
zwerfvuilvrijwilliger. Als student (milieu- en 
duurzaamheidsmanagement) werd zijn 
studie zijn hobby. Het begon met hier en 
daar een vuiltje oprapen. Nu hoort hij bij de 
groep vrijwilligers die grotere hoeveelheden 
zwerfvuil verzamelen. 

Alleen of in groep gaan ze op stap. Dat kan 
in hun straat, buurt of verder zijn. Jonathan 
vult telkens een volle aanhangwagen. Maar 
dat hoeft niet, ook met een zak en grijpstok 
kom je al ver. Jonathan en zijn gezin ruimen 
regelmatig op. Jong en geëngageerd inspireert 
hij via filmpjes op TikTok en Facebook.

Elke vrijwilliger helpt om het verschil te maken. 
Wat deze vrijwilligers het liefst willen is dat wij 
allemaal ons afval gooien waar het hoort – in 
de vuilbak - zodat zij overbodig worden.

Personen die de Belgische nationaliteit 
verkregen 
2022: 86 personen
2021: 71 personen
2020: 68 personen

Om Belg te worden moet je onder andere 
bewijzen dat je hier werkt, Nederlands 
spreekt, een inburgeringstraject afrondde 
én minstens 5 jaar ononderbroken in België 
verblijft.

JEUGDBOEKENMAAND IN MAART

Het thema van de Jeugdboekenmaand 
in maart is geluk. De bib zet dit jaar de 
Wetterse illustrator Kaatje Vermeire in 
de kijker. Van 11 tot 26 maart krijg je in 
kunstruimte Artroze de allerlaatste kans om 
de tentoonstelling ‘Kaatjes Kabinet’ te 
bezoeken. Via originele tekeningen 
en schetsen, voorwerpen en 
opdrachten ga je op ontdekking in 
haar boekenwereld.

De bib zet nog meer creatief talent 
aan het werk. Je maakt drukwerkjes met 
de pastapers van Jonas Ghyselen of 
volgt een initiatie graffiti met Cazn. Isabel 
Bouttens leert duo’s van ouder en kind 
tekenen op een iPad. Gerda Dendooven 
leest voor tijdens een Van bib naar bed.

Het volledige aanbod vind je op 
https://wetteren.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand.(op de cover zie je de foto van het echtpaar Achiel Buysse & Maria Braeckman)

Aantal geboorten 
2022: 242 kindjes waarvan 122 jongens en 120 meisjes. 
2021: 273
2020: 265

Populairste meisjesnaam: Olivia
Populairste jongensnamen: 
Bas, Arthur en Gust staan 
alle drie aan de top!

Aantal overlijdens 
2022: 247
2021: 244 
2020: 308

Evolutie aantal inwoners 
(op 1 januari) 

2023: 26 472
2022: 26 195
2021: 25 993
2020: 26 007
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