IN WETTEREN
ANTIEK & BROCANTE

27 april - 9 u
ROMMELMARKT
Sint-Jozefinstituut
Wegvoeringstraat 59 a (Sporthallen)
tweedehandsbeurs@sjiwetteren.be
0495 88 64 11
BOEKVOORSTELLING

27 april - 10.30 u
NIET BANG TE KRIJGEN
Openbare Bibliotheek
vooraf inschrijven
NATUUR

27 april - 13 u
CONTROLE VAN DE
VLEERMUISKASTEN IN DEN
BLAKKEN
Natuurpunt Scheldeland
Lange Wegel 102
geert.stevens@gmail.com
0486 36 88 75
SPORT

27 april - 14.30 u
SCHIETING OP STAANDE WIP
St. Sebastiaansgilde
Schuttersveld 42
0499 76 47 56
WERELDMUZIEK

27 april - 20 u
TRAVELERS - TRIO TAMALA
vzw kultuurschuur
Kapel Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
kultuurschuur@telenet.be
BUURTFEEST
Nieuwsbrief 304 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

28 april - 8 u
OLÉ PISTOLÉ
Chiro Overschelde
Liefkenshoek 24
leiding@chiro-overschelde.be
BEGELEIDE UITSTAP

28 april - 8 u
NATUURWANDELING IN DE
VLAAMSE ARDENNEN
Natuurpunt Scheldeland
jean-marie.broekaert@pandora.be
0471 08 20 13
MILIEU & NATUUR

28 april - 9 u
PLANTENRUILBEURS
De Corridor
Olmenlaan 1
Natasja.de.deyn@telenet.be
0486 30 03 49
ERFGOEDDAG - WANDELING

28 april - vrij of in groep
MARTINUSWANDELING
AALST – MASSEMEN
Dienst Toerisme
vooraf inschrijven

Aanbod van 27 april tot en met 10 mei 2019
ERFGOEDDAG - FIETSEN

28 april - vanaf 10 u
MARTINUSROUTE MASSEMEN AALST - MASSEMEN
www.wtc-lambroek.be
ERFGOEDDAG - TENTOONSTELLING

28 april - vrij of in groep
HET AMBACHT VAN BAKKER EN
MOLENAAR VAN DE PREHISTORIE
TOT NU
Van Hauwermeirsmolen
Watermolenstraat 64
0496 433 766
www.watermolenmassemen.
blogspot.com
ERFGOEDDAG - OPENDEURDAG

28 april - 10 u
HUIFKARTOCHT VAN
WATERMOLEN NAAR
WINDMOLEN
Van Hauwermeirsmolen
mola@oost-vlaanderen.be
ERFGOEDDAG - MARKT

28 april vanaf 10.30 u
STREEKPRODUCTEN- EN
AMBACHTENMARKT
Dienst Vrije Tijd
Dorpsplein Massemen
FEEST

30 april - 19 u
MIDWEEK AFTERWORK PARTY
Tennisclub Standaard Wetteren
Sportcafé De Racket
Massemsesteenweg 32
info@tcstandaardwetteren.be
SPORT

1 mei - 12.30 u
SCHIETING OP DE STAANDE
WIPPEN (TEN EDE)
K.H.M. De Verenigde Vrienden
Bellevoorde Z/N, ten Ede
deverenigdevrienden.wordpress.com
MUZIEK

2 mei - 20 u
UIT DE PLATENKAST VAN...
LADY LINN
cc Nova Wetteren
Openbare Bibliotheek
CREATIEVE CURSUS

4 mei – 10 tot 12 u
TEKENEN MET JORIS THYS
Van 8 tot 12 jaar
Openbare Bibliotheek
vooraf inschrijven
CONCERT

4 mei - 20 u
COME TOGETHER COVERBAND RETOUCHE
De Corridor
Olmenlaan 1

LEZING

5 mei - 11 u
STRIPERFGOED - ROEL DAENEN
Het Gesproken Dagblad
Spoorweglaan 136		
eric.mc.bracke@gmail.com
0476414287		
CURSUS

vanaf 7 mei - 9 u
SMARTPHONE VOOR BEGINNERS
– ANDROID
LDC De Koffiebranderij
vooraf inschrijven

NIEUWE LOCATIE

Wegens groot succes zal de streekproducten– en ambachtenmarkt niet in
de Watermolenstraat doorgaan, maar
wel op het dorpsplein van Massemen.
Allen daarheen op zondag 28 april.

CURSUS

7 mei - 14 u en 19 u
APPS VOOR OP REIS
Openbare Bibliotheek
vooraf inschrijven
SAMENLEVING

7 mei - 19.30 u
EEN WAARIDG LEVENSEINDE PROF. DR. WIM DISTELMANS
OKRA Academie
De Poort
CREATIEVE CURSUS

vanaf 9 mei - 19 u
KITCHEN LITHO
Openbare Bibliotheek
vooraf inschrijven
INFOAVOND

9 mei – 19.30 u
IEDEREEN AAN BOORD –
INFORMATIE OVER MIGRATIE
Alliantie M
De Poort
NATUUR & MILIEU

10 mei - 19.30 u
ZIEKTEN EN PLAGEN
IN DE MODERNE TUIN
Parochiezaal Ten Ede
Ten Ede dorp 1		
volkstuin-Wetteren@telenet.be
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
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be
Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 www.facebook.com/wegvanwetteren
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 www.bibliotheekwetteren.be
LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be
Jeugddienst Gemeentehuis 09 369 00 50 jeugddienst@wetteren.be

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN

Tijdens de maand mei zijn er traditioneel
enkele vakantiedagen.
Alle gemeentediensten zullen gesloten
zijn op 1 mei (Dag van de Arbeid)
en 30 mei (Hemelvaart).
Bovendien zullen het gemeentehuis,
LDC De Koffiebranderij, het Infopunt
Toerisme en Het Huis van het Kind ook
op 31 mei sluiten.

VAKANTIEPLANNEN
MET JE KINDEREN?

Vergeet de Kids-ID niet! Nodig voor
reizen binnen Europa en naar enkele
niet-Europese landen, waar geen reispas
verplicht is, enkel een identiteitskaart.
Maak een maand voor je vertrekt een
afspraak via https://afspraken.wetteren.
be of bel 09 369 00 50. Kom als ouder
samen met je kind naar de afspraak.
Breng een recente pasfoto mee en
7 euro. Kids-ID nodig voor meerdere
kinderen? Maak per kind een afspraak.

UITPASOMRUILTIPS

Gebruik je al een tijdje je Uitpas om
punten te sparen bij vrijetijdsactiviteiten?
Denk er ook aan om punten om te ruilen
voor leuke voordelen en cadeaus.
In Wetteren zijn dit enkele mogelijkheden.
In De Warande: 1 uur badminton of tennis
in de sporthal, gratis gadgets zoals een
zwembril, badmuts of fluohesje, gratis
drankje in de cafetaria van de sporthal,
gratis zwembeurt.
In de Bib: gratis een e-reader uitlenen
Infopunt Toerisme: gratis fiets-/wandelkaart naar keuze, een fiets huren voor 1
dag, een begeleide fietstocht
Cc Nova: geschenkbon van 5€ voor
bezoek cc Nova
Jeugddienst: 1 dag gratis naar het
speelplein

IETS VERDACHTS GEZIEN?
MELD HET VIA 101.

GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN

Als je verdachte handelingen ziet, meld je dit
best onmiddellijk via het nummer 101.
Maar wat is nu verdacht?

Vanaf april 2019 kan je opnieuw inschrijven
voor een groepsaankoop zonnepanelen via
de Provincie Oost-Vlaanderen.

• Onbekenden die jouw woning/auto of die
van de buren observeren.
• Onbekenden die aanbellen en vreemde
vragen stellen.
• Een raam of deur die bij de buren openstaat,
wanneer ze afwezig zijn.
• Het geluid van glas dat wordt ingeslagen.
• Abnormale geluiden ‘s nachts waarvoor je
zelf niet durft te gaan kijken.

Vertrouw op je buikgevoel want jij kent je
eigen buurt immers het best om te weten wat
verdacht kan zijn.
Help de politie en let op details zoals
persoonsbeschrijving, vluchtrichting,
nummerplaat, type voertuig,...
Met hoeveel personen waren ze? Welke taal
spraken ze? Vermijd het aanraken van
mogelijke sporen. Het nummer 101 is 7 dagen
op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.

De Provincie motiveert zoveel mogelijk
inwoners en bedrijven om de stap te zetten
naar hernieuwbare energie. De ambitieuze
klimaatdoelstellingen van deze groepsaankoop
tijdens de laatste drie jaar leverden al 5.700
ton minder CO2 op.
Zonnepanelen zijn niet alleen een duurzame
keuze, ze zijn ook een interessante
investering. Gemiddeld heb je na ongeveer
8 jaar je investering volledig terugverdiend,
met groepskorting zelfs sneller. Bovendien
biedt de groepsaankoop een totaalpakket
inclusief installatie, keuring en garanties.
Inschrijven is eenvoudig, gratis en vrijblijvend.
Geïnteresseerden krijgen in ruil een duidelijk,
scherp en compleet voorstel. Inschrijven
kan tot en met 7 mei 2019 via
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen.

Meer info en andere voordelen vind je
op www.uitpasdender.be

Meer info:
www.wetteren.be/identiteit-reizen
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HERDENKINGSJAAR 2019
Begin september zal de bevrijding van
Wetteren - 75 jaar geleden - herdacht
worden. Maar in mei vinden ook al twee
belangrijke herdenkingen plaats.

Verkiezingen
mei 2019
Op zondag 26 mei 2019 zijn er terug
verkiezingen. Dan kiezen we onze
vertegenwoordigers voor het Europees,
Vlaams en federaal Parlement. Hier vind je
alle praktische info over deze drie
verkiezingen op één dag.
Wie mag/moet er stemmen?
In België geldt de stemplicht. Elke Belg vanaf
18 jaar is verplicht om te gaan stemmen.
Wat als ik niet kan gaan stemmen?
Soms kan je als kiezer niet gaan stemmen.
Je kan dan een andere kiezer in jouw plaats
laten stemmen en je geeft die persoon dan
een volmacht. De volmachtkrijger moet geen
familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan
de volgende voorwaarden
De volmachtkrijger mag slechts voor één
stemgerechtigde gaan stemmen op
verkiezingsdag.
De volmachtkrijger moet op 26 mei kunnen
stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij
zelf stemgerechtigd bent.

•
•

Wat heb je nodig om via volmacht te mogen
stemmen?
Een ingevuld volmachtformulier
(via www.verkiezingen.fgov.be) en een attest,
dat aantoont waarom je zelf niet kan stemmen.
Deze documenten en jouw oproepingsbrief
geef je mee aan de persoon die in jouw plaats
mag gaan stemmen. Deze persoon heeft
ook zijn/haar eigen oproepingsbrief en
identiteitskaart nodig. Dit alles geeft hij/zij af
aan de voorzitter van het stembureau waar jij
zou moeten gaan stemmen.
Wanneer kan je een volmacht geven?
Om medische redenen, bij ziekte (zorg voor
een medisch attest van een arts)
Omwille van vakantie in het buitenland (zorg
voor een attest van de burgemeester van je
thuisgemeente)
Omdat je moet werken op verkiezingsdag
(zorg voor een attest van de werkgever)
Om studieredenen (zorg voor een attest van
de school waar je les volgt)

•
•
•
•

Kan je om een andere reden niet stemmen?
Bekijk het overzicht op www.verkiezingen.
fgov.be en vraag zo snel mogelijk het nodige
attest aan. Meer info hierover vind je ook op
www.vlaanderen.be/stemmen-met-een-volmacht.
Wil je geen volmacht geven of ben je te laat?
Je kan vragen aan een familielid of vriend om
naar het stembureau te gaan waar jij zou
moeten gaan stemmen, en daar af te geven:
het bewijs van de reden waarom je niet kan
gaan stemmen
een brief waarin je die reden uitlegt en die
je ondertekent

Hoe stem ik geldig?
Om geldig te stemmen mag je per verkiezing
slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst:
Door je stem uit te brengen in het vakje
bovenaan een lijst (lijststem)
Door je stem uit te brengen in het vakje
naast de naam van één of meerdere
kandidaten (naamstem)

•
•

Indien je tegelijkertijd een lijststem en één of
meerdere naamstemmen binnen deze lijst
uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen
rekening gehouden.

Of je stuurt deze twee documenten naar de
vrederechter, (Vredegerecht Wetteren,
Gentsesteenweg 90, 9230 Wetteren).

Breng je stemmen (lijst- of naamstemmen) uit
op verschillende lijsten, dan zal je stem als
ongeldig worden beschouwd en niet worden
meegeteld.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen
volmacht, dan komt je terecht op de lijst van
kiezers die niet hebben gestemd.
De vrederechter bepaalt dan welke boete je
krijgt als je wordt vervolgd.
Wat als ik mijn kiesbrief niet meer vind?
Aan de snelbalie van je gemeentehuis kan je
een nieuwe oproepingsbrief halen. Dit kan
ook op de dag van de verkiezingen, van 8 tot
13.45 uur. De oproepingsbrief heb je nodig om
te kunnen stemmen.
Problemen op de dag van de verkiezingen?
In het gemeentehuis kan je op 26 mei terecht
bij de dienst bevolking van 8 tot 14 uur.

Bevolkingsenquête
in Wetteren

•
•

Wijziging locaties stembureaus
Er is, in de mate van het mogelijke, gezocht
naar die stemlocatie die in vogelvlucht het
dichtst bij je woonplaats ligt. Een aantal stemlocaties zijn vervangen door beter uitgeruste,
beter gelegen of ruimere lokalen. Kijk dus
goed na op je kiesbrief waar jij moet gaan
stemmen.
Meer informatie nodig?
Website van de FOD Binnenlandse Zaken:
www.verkiezingen.fgov.be.
Callcenter FOD Binnenlandse Zaken:
02 518 21 31 of via callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Het gemeentebestuur van Wetteren zet
zich elke dag in om de gemeente voor de
bewoners zo aangenaam en leefbaar mogelijk
te maken. Om dat goed te kunnen doen
hebben wij de mening van de Wetterse
bevolking nodig. Als we weten wat er onder
de Wetteraars leeft dan kunnen we de
maatregelen die wij van plan zijn te nemen
daaraan aftoetsen.
Eind april zullen wij een enquête houden
onder ongeveer een kwart van de
inwoners van Wetteren (van 16 jaar of ouder).
Zo kunnen we ons een beeld vormen van wat
de Wetteraar van de ontwikkelingen in en om
de gemeente vindt. Aan één op vier
Wetteraars zal worden gevraagd om een
vragenlijst in te vullen. Dat kan handig en snel
online (met een unieke toegangscode die in
de ontvangen brief staat) maar het kan ook op
papier. Gemiddeld zal het invullen 15 minuten
duren.

De verwerking van de antwoorden op de
vragen gebeurt anoniem. Niemand komt te
weten wat jij op deze vragenlijst invult.
Om het onderzoek zo betrouwbaar en volledig
mogelijk te laten zijn, is de medewerking van
elke Wetteraar die de enquête ontvangt van
groot belang. Ook jouw mening telt en geeft
het gemeentebestuur richting in het
werken aan de verdere ontwikkeling van onze
gemeente.
Als dank voor de medewerking kunnen de
deelnemers een een aantal mooie prijzen
winnen.
Meer info: www.wetteren.be

EEN TOEVLUCHTSOORD
VOOR BIODIVERSITEIT
Tuinen zouden een toevluchtsoord
voor biodiversiteit moeten zijn.
Door geen pesticiden te gebruiken
bescherm je de natuur, je gezondheid
en je gezin.
Er bestaan hopen natuurlijke
alternatieven om ongedierte in
bedwang te houden. Zorg voor de
vogels in je tuin door (inheemse) hagen
en struiken te planten: zo zorg je voor je
eigen natuurlijke opruimploeg.
De paardenbloemen in je gazon zijn
nectarplanten voor vlinders en bijen.
Wil je niet dat ze zich uitzaaien?
Knip dan de bloemen af als ze
uitgebloeid zijn.
Lees over de natuurlijke middeltjes die
je grootmoeder al kende, probeer ze uit
en vertel je buren en vrienden erover.
De natuur zal je er dankbaar voor zijn.

Op woensdag 8 mei (V-dag) herdenken we het
einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa.
Om 18.30 uur komen we samen op het pleintje
aan de Aard. Na de plechtigheid daar gaan
we in stoet begeleid door harmonie Les Bons
Vivants naar de Markt. We sluiten af met een
receptie in het gemeentehuis op Rode Heuvel.
Op zaterdag 18 mei herdenken we de Slag van
Kwatrecht - Gijzenzele. We komen samen op
het kerkplein van Kwatrecht om 10 uur.
De herdenking wordt begeleid door harmonie
Sint-Anna.
We nodigen iedereen graag uit om onze
oorlogsslachtoffers mee te herdenken.

HULP NODIG BIJ JE
BELASTINGAANGIFTE?
Kom op 20, 21 of 23 mei 2019 naar het
gemeentehuis (Rode Heuvel 1) tussen
9 en 15uur.
Je kan je aangifte indienen, ook al heb
je jouw aangifteformulier nog niet via
de post ontvangen. Breng zeker je
identiteitskaart en de nodige
documenten en attesten mee. Kom je
voor iemand anders? Breng dan ook
een kopie van zijn/haar identiteitskaart
mee en een volmacht.
Meer info: www.wetteren.be
of via 09 369 00 50

