IN WETTEREN
SPORTACTIVITEIT

zaterdag 11 mei
JUDOTORNOOI
Judoclub Wetteren
Sporthal De Warande
www.jc-wetteren-serskamp.be
OUDER-KIND WORKSHOP

11 mei - 11 u
DUO-WORKSHOP
MASSAGEBLOKJE EN
LIPPENBALSEM
Dominique van ‘Zilverschoon’
petrahauben@yahoo.com
vzw Kunstcentrum
Marktdreef 7A
MARKT

11 mei – 14 u
MAKERSMARKT
‘CAFÉ DE PRINTEMPS’
vzw Kunstcentrum
Marktdreef 7A
petrahauben@yahoo.com
MILIEU EN NATUUR

11 mei – 14 u (theorie)
17 of 24 mei – 21u (praktijk)
CURSUS – LEER VLEERMUIZEN
SPOTTEN MET DE ‘BATDETECTOR’
Oud Gemeentehuis en op locatie
Vooraf inschrijven
robbert@rlsd.be
Vespertilio vzw en Regionaal
Landschap Schelde-Durme
SPORT

Nieuwsbrief 305 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

11 mei – 14.30 u
SCHIETING OP DE STAANDE
WIPPEN (TEN EDE)
KHM De Verenigde Vrienden
Bellevoorde Z/N
https://deverenigdevrienden.
wordpress.com/
CURSUS

15 mei – 9.30u
BOEK OP SCHOOT: VOORLEZEN
AAN JONGE KINDEREN
Vooraf reserveren
I.s.m. Huis van het Kind & Kind en
Gezin
Openbare Bibliotheek
FILM

15 mei en 23 mei – 20 u
BEAUTIFUL BOY NOVA@THEMOVIES
cc Nova
THEATERVOORSTELLING

17 mei en 24 mei – 20 u
KNUPPELS EN GEKAKEL LOCATIETHEATER DRIËL
Van Hauwermeirsmolen
Watermolenstraat 64

Aanbod van 11 mei tot en met 24 mei 2019
CONCERT

18 mei – 10 u
MUZIEK OP SCHOOT
Openbare Bibliotheek
Vooraf reserveren
HERDENKING

18 mei – 10 u
SLAG VAN KWATRECHT/
GIJZENZELE
Gemeentebestuur Wetteren
Kerkplein van Kwatrecht
secretariaat@wetteren.be
CONCERT

18 mei – 20 u
LENTECONCERT - DISNEY
Kon. Harmonie Sint-Anna o.l.v.
Johan Van Damme
De Poort
BEGELEIDE RONDLEIDING

19 mei – 14 u
LIEFDESAFFAIRES TUSSEN DE
GODVRUCHTIGE DOCHTERS,
VILAIN XIIII & DE DIENAARS VAN
GOD
juliana_dhondt@hotmail.com
0499 44 15 71
THEATERVOORSTELLING

18 mei – 20 u
CONTENT - SVEN DE LEIJER
cc Nova
CONCERT

18 mei – 20 u
TAKING TIME - A BLUE WINDOW
vzw kultuurschuur
Kapel Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
kultuurschuur@telenet.be
MILIEU EN NATUUR

19 mei – 9 u
EETBARE WILDE
PLANTENWANDELING
Openbare Bibliotheek
Vooraf inschrijven
CONCERT

19 mei – 17 u
STRIJKERSEVENT ARABESKA
O.L.V. RENAAT DREELINCK
KunstAcademie Afdeling Muziek
en Woord
cc Nova
www.gamwwetteren.be
SAMEN ETEN

21 mei – 8.30 u
LUXE FAMILIEONTBIJT
Vooraf inschrijven
LDC De Koffiebranderij

SAMENZIJN

21 mei – 14 u
HAARHEM CAFÉ
LDC De Koffiebranderij
info@haarhem.be
LEZING

22 mei – 14.30 u
ANTARTICA EN DE
KLIMAATVERANDERING KOEN MEIRLAEN
OKRA Academie
De Poort
okra.academie.wetteren@telenet.be
LEZING

23 mei – 14 u
VAN BADSTOVE TOT GLAZEN STRAATJE
Vormingplus Waas-en-Dender
LDC De Koffiebranderij
OPVOEDING

23 mei – 19.30 u
OPVOEDPARTY SPREKER VICKY DUTHOO
Huis van het Kind L-W-W - VCOK
Huis van het Kind
Scheldedreef 52
SAMENLEVING

24 mei – 9.30 u
EEN KENNISMAKING MET DE ISLAM
De Corridor en Vormingplus
Waas-en-Dender
Vooraf inschrijven
De Corridor
MARKT

24, 25 en 26 mei
SFEERMARKT FESTUMMA
Markt centrum
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

OPNIEUW
VIER KUIKENS
BIJ ONZE
SLECHTVALKEN
Midden maart waren er vier eieren in
het nest onder de kerktoren op de
Markt. Op 18 april kwamen de eerste
twee slechtvalkkuikens uit hun ei.
Aan het begin van het paasweekend
de volgende twee.
De vier witte, pluizige kuikens
stellen het uitstekend en zullen in
sneltempo veranderen in jonge
slechtvalken.
De ouders draaien overuren,
want de kuikens hebben zo’n elf
maaltijden (verse duif) per dag nodig
om op amper twee maand groot te
worden. In zo’n korte tijd groeien
deze kuikentjes op tot jonge
slechtvalken, inclusief vlijmscherpe
klauwen en dodelijke snavel. Zij leren
na het uitvliegen van hun ouders
hoe ze zelf superjagers kunnen
worden.
Benieuwd naar de babyslechtvalkjes? Een voedermoment bekijken?
Geniet mee via de livestream
webcam.wetteren.be

JUBILEA

B IO D IV ER S IT EI TS TI

GOUDEN BRUILOFT (50 jaar)
Luc Goddeeris - Marie De Keulenaere
Florent Scheire - Janinne Bracke

03/05/1969
03/05/1969

Maurice Clinckspoor - Yvette Ponnet

08/05/1969

Jozef De Sutter - Erna Aelterman

08/05/1969

Roger Meert - Gilberte De Meersman

10/05/1969

Julien Braeckman - Anna Bovijn

24/05/1969

Carlos Schuddinck - Josepha Janssens

21/06/1969

Daniël De Kesel - Marie-Louise Van Damme

03/07/1969

Roger Hebbelinck - Alfonsa De Vusser

10/07/1969

Maurice Moens - Monique De Cock

31/07/1969

Fernand Schamp - Christiane Van Impe

14/08/1969

Gustaaf De Thaey - Lea Van de Graaf

28/08/1969

Roger De Sutter - Antoinette Van den Bossche 06/09/1969
Freddy Speybrouck - Monique Hoovelts

06/09/1969

Julien Antheunis - Francine De Wolf

12/09/1969

P2

GOOI GEEN
VOEDSEL WEG
Bijna de helft van het Europese
landoppervlak wordt gebruikt voor de
landbouw. Ons voedselsysteem eist
een zware tol van de natuur.
De productie van voedsel verbruikt
meer dan een derde van het water in
Europa, miljoenen tonnen meststoffen
en grote hoeveelheden energie.
Voedsel is waardevol en hoort dus niet
in de vuilnisbak.

		
DIAMANTEN BRUILOFT (60 jaar)
Koop niet meer dan je nodig hebt.
André De Rycke - Diana De Pauw
02/05/1959
Roger Verhoeven - Paula Van der Sypt

16/05/1959

Hugo De Rycke - Denise De Kestelier

30/05/1959

Victor De Bruycker - Susanna Van Brussel

18/06/1959

Achiel Vermeerschen - Lea Van de Vyver

16/07/1959

Omer Baeyens - Lydie Leys

01/08/1959

Jan Gaytant - Susanna Wettinck

06/08/1959

Hubert De Pril - Maria Van Herpe

08/08/1959

Raymond Keppens - Simone Keppens

10/08/1959

Gaston De Winter - Marie-José Bracke

13/08/1959

Leon Praet - Marie-Louise Vermassen

29/08/1959

Roger Buyle - Maria Coussement

02/09/1959

Robert De Roo - Danielle Van Helleputte

03/09/1959

Albert Herrebaut - Maria Ingels

05/09/1959

Oscar Van Flieberge - Charline Van Calenberg

15/09/1959

Paul Van Doorsselaer - Denise Blancquaert

26/09/1959

BRILJANTEN BRUILOFT (65 jaar)
Mohamed Elouch - Menana El Barghouti

01/05/1954

Ferdinand De Coninck - Lucie De Pauw

04/05/1954

José De Maertelaere - Monique Vanlippevelde 20/07/1954

•
•
•
•

•

Bewaar bederfelijke levensmiddelen
in de koelkast.
Let altijd op de vervaldatum zodat je
niks hoeft weg te gooien.
Stimuleer familieleden om niet meer
op te scheppen dan ze kunnen
opeten. Zo kun je onaangeraakte 		
restjes opnieuw op tafel zetten of 		
gebruiken om een nieuw gerecht te
maken.
Geef restjes aan je kippen. Je krijgt er
lekkere eitjes voor in de plaats!

VACATURE
VERZORGENDE
OCMW Wetteren zoekt een voltijds
verzorgende aan huis om de klanten
te bedienen in regio Wetteren, Laarne
en Wichelen. Je staat in voor huishoudelijke taken en verzorgende taken
bij alleenstaande klanten en gezinnen,
met verschillende en uiteenlopende
problematieken.
Je beschikt over een diploma of attest
zorgkundige. Je kan je verplaatsen
binnen de regio Wetteren, Laarne,
Wichelen. Ervaring in thuiszorg is een
pluspunt
De volledige functiebeschrijving en
de toelatingsvoorwaarden vind je via
www.wetteren.be/vacature-verzorgende-aan-huis-2

HULP NODIG BIJ JE
BELASTINGAANGIFTE?
Kom op 20, 21 of 23 mei 2019 naar het
gemeentehuis (Rode Heuvel 1) tussen
9 en 15u.
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

8 MEI 2019

DOEDAGEN IN DE
KUNSTACADEMIE
BEELDENDE KUNSTEN
Kriebelt het om een cursus beeldende kunsten
te volgen maar heb je nog twijfels?
Je kan het gratis en vrijblijvend eerst uitproberen.
Kom binnenkort naar de doedagen :

BE-Alert:
meteen
verwittigd
bij een
noodsituatie

Ben je al ingeschreven? Hou er dan rekening
mee dat als je verhuist of verandert van
telefoonnummer of mailadres je je gegevens
Je hoeft dus geen smartphone te hebben.
zelf moet aanpassen via de site van Be-alert
Om een bericht te ontvangen, moet je je wel
inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be (www.be-alert.be).
of laat iemand dit in jouw plaats doen.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid
komt er niet zomaar. We volgen een lange
procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen
baseren we op onderzoek en overleg.’

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Begin april kwamen de resultaten binnen.
Daaruit kwam een top vijf tot stand met de
belangrijkste aandachtspunten per gemeente.
Voor de gemeente Wetteren is dit de top vijf:
onaangepaste snelheid in het verkeer
sluikstorten en zwerfvuil
hinderlijk parkeren
geluidshinder door het verkeer
(bvb. “optrekken”, gierende banden,
claxonneren)
woninginbraken

Meer info: www.academiewetteren.be

Met deze analyse houdt de politie rekening
bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan
2020 – 2025, om samen sterker te worden in
veiligheid.

1

2

3

4

Kinderen geboren tussen 2013 en 2008
zaterdag 15 juni 2019 van 9 tot 10.40 u of van 10.50 tot 12.30 u: knutselen, tekenen, klei,…
Kinderen geboren tussen 2011 en 2008:
zaterdag 15 juni 2019 van 9 tot 10.40 u of van 10.50 tot 12.30 u: animatiefilm
Jongeren geboren tussen 2007 en 2002: 		
zaterdag 15 juni 2019 van 9 tot 12.30 u: animatie, driedimensionaal, keramiek, tekenen en 		
schilderen
vanaf 16 jaar:
woensdagavond 12, zaterdagvoormiddag 15, dinsdagnamiddag 18 en maandagnamiddag
24 juni tijdens de lesuren: animatie, filmkunst, fotokunst, keramiek, childerkunst, tekenkunst

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!
KUNSTacademie - Beeldende Kunsten, Schoolstraat 23, 09 366 00 54,
academie@wetteren.be

5
Woningbraak

Je kan een BE-Alert bericht ontvangen via:
- een sms
- een e-mail
- een gesproken bericht via een vaste
telefoonlijn.

Registreer je vandaag nog op www.be-alert.
be. Dat kan heel gemakkelijk op deze website
van Be-alert. Je vult het inschrijvingsformulier gewoon zo volledig mogelijk in met
jouw gegevens.

De Provincie Oost-Vlaanderen kijkt daarvoor
al richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het
eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte
vandaag heeft gevolgen op lange termijn,
dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen
altijd voor ogen houden.

Onder het motto ‘meten is weten’ kregen
4200 inwoners van de politiezone Wetteren
– Laarne – Wichelen onlangs een veiligheidsbevraging in de bus. In deze enquête peilde de
politie naar het onveiligheidsgevoel, eventuele
buurtproblemen die men ervaart, preventie,
het slachtofferschap en de kwaliteit van het
politieoptreden in onze politiezone.

Geluidshinder door het verkeer

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een
bericht worden uitgestuurd op basis van
locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die
zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek
in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden
als je een dagje aan zee bent, of een uitstap
maakt naar de cinema.

Ook jouw mening telt. Je kan op verschillende
momenten jouw mening laten horen. In het
najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk
van de Provincie bekijken en jouw suggesties
met hen delen, tijdens de raadpleging van de
conceptnota. Hou deze website in de gaten
voor meer info over toekomstige participatiemomenten:

Hinderlijk parkeren

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee
een burgemeester, gouverneur of de
Minister van Binnenlandse Zaken een bericht
kan uitsturen naar iedereen waarop de
noodsituatie effect heeft. Zo kunnen inwoners
snel de nodige aanbevelingen krijgen,
bvb. ramen en deuren sluiten bij een brand.
Dit is de officiële, correcte informatie, direct
van de bron.

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te
werken en te ontspannen, maar onze
beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt.
De Provincie maakt daarom werk van
een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin
de langetermijnvisie voor het gebruik van de
ruimte in Oost-Vlaanderen.

Sluikstorten en zwerfvuil

Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de
hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het
werk of bij je familie.

•

Resultaat
veiligheidsbevraging

Onaangepaste snelheid in het verkeer

Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie
in onze gemeente, willen we jou graag snel
verwittigen.

•
•
•

OPLICHTING VIA INTERNET
OF ‘PHISHING’?
LAAT OPLICHTERS
ACHTER HET NET VISSEN!
Cybercrime is een gekend fenomeen.
Toch kan je je hiertegen wapenen.
Maar hoe weet je nu zelf of een mail verdacht is of
niet? Waarop kan je letten? Hoe alert ben jij als je
mails ontvangt, leest of opent?
Doe de zelftest op:
https://www.safeonweb.be/nl/hoe-veilig-ben-jij
Een echte aanrader om beter gewapend te zijn
tegen cybercrime.

ZONDAGSMARKT
VERPLAATST WEGENS
OLDTIMEREVENEMENT
Zondag 19 mei zal de wekelijkse
zondagsmarkt doorgaan op het
lager gelegen deel van de stationsparking. Parkeren kan je op het
bovenste deel van de parking,
waar je het 1ste uur gratis parkeert.
Inrijden doe je via de Nieuwstraat,
want het Felix Beernaertsplein is de
volledige dag afgesloten voor een
old-timer evenement.

