IN WETTEREN

OPENDEURDAG

25 en 26 mei
OPENDEUREN
SCHEPPERSINSTITUUT STEM-SCHOOL
Cooppallaan 128
VOLKSSPORT

25 mei – 14.30 u
SCHIETING OP STAANDE WIP
St. Sebastiaansgilde
Schuttersveld 42
0499 76 47 56
CONCERT

25 mei – 20 u
HARMONIE IN SYMPHONIE
Koninklijke Harmonie Les Bons
Vivants
cc Nova
WANDELSPORT

26 mei vanaf 7 u
25STE HERDENKINGSTOCHT
A. DE MAESSCHALCK
Kapel SGW College
Wegvoeringstraat 21
rudy.vanderheyden1@skynet.be
0478 47 79 54
SAMENZIJN
Nieuwsbrief 306 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

26 mei – 10 u
VERKIEZINGSAPERITIEF
Thog Massemen
Dorpsplein Massemen
CURSUS

29 mei – 9.30 u
SPARKLE LOOPBAANCOACHING
Gezondheidspraktijk
Scheldedreef 5
OPVOEDING

29 mei – 14 u
TAALSLEUTELS
De Poort
Markt 27
integratiedienst@wetteren.be
09 365 73 65

Aanbod van 25 mei tot en met 7 juni 2019

RACKETSPORT

30 en 31 mei vanaf 14 u
OPENING PADELCOURTS
Racing Wetteren Tennis en Padel
Wegvoeringstraat 75B
WANDELSPORT

30 mei – 19 u
BEGELEIDE AVONDWANDELING
WSV Wetteren 3010
Start Sportcentrum De Warande
rudy.vanderheyden1@skynet.be
09 252 33 33
MARKT

1 juni – 9 u
10DE GARAGEVERKOOP EN
ROMMELMARKT POPULIERENLAAN
Gebuurtecomité Populierenlaan
WANDELSPORT

1 juni - 12.30 u
HONDENWANDELING 5.5 KM EN 8.5 KM.
H-onderons
SJI Wetteren
Wegvoeringstraat 59 a
Kaarten 0477 63 96 80
honderons.info@gmail.com
BEGELEIDE RONDLEIDING

2 juni – 14 u en 15.30 u
OP LEVEN EN DOOD:
ERFGOED EN NATUUR OP DE
BEGRAAFPLAATS
Hoofdingang begraafplaats,
18-augustuslaan
IOED, RLSD, Gemeente Wetteren
Natuurpunt Scheldeland en K.
Heem- en Geschiedkundige Kring
Jan Broeckaert
kobra@telenet.be,
ioedscheldedurme@rlsd.be
www.rlsd.be

SPEL

4 juni – 9 u
BELOTTING
LDC De Koffiebranderij
CURSUS VOEDING

4 juni – 13.30 u
BAKLES MET EDWIN
LDC De Koffiebranderij
CULTURELE DAGUITSTAP

6 juni
DUINKERKEN
okra.academie.wetteren@telenet.be
WORKSHOP

6 juni – 10 u
ZOMERKWAALTJES REISAPOTHEEK
vooraf inschrijven
LDC De Koffiebranderij
THEATERVOORSTELLING

6 juni – 20 u
COMEDY SHOW:
BAS BIRKER
“40 JAAR 40 DAGEN 40 SHOWS”
De Corridor
Olmenlaan 1
CREATIVITEIT

vanaf 7 juni – 19.30 u
HANDLETTERING
Femma Wetteren Centrum
De Poort
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

CODERDOJO
WETTEREN ZOEKT
HELPENDE HANDEN
Vanaf september kunnen jongeren
tussen 7 en 17 jaar maandelijks leren
programmeren in de bibliotheek van
Wetteren. De workshops worden
begeleid door vrijwilligers van
CoderDojo, een vzw die kinderen
en jongeren wegwijs wil maken in de
wereld van eentjes en nulletjes.
De bib en de jeugddienst zijn
hiervoor op zoek naar vrijwilligers.
Heb jij zin om de nieuwe digitale
generatie mee klaar te stomen?
Ben je één zaterdag in de maand vrij
om een held(in) te worden?
Dan is CoderDojo helemaal iets
voor jou. Je hoeft echt geen
programmeerwonder te zijn om bij
ons vrijwilliger te worden.
Enthousiastelingen kunnen zich
aanmelden via de website van
CoderDojo: www.coderdojobelgium.
be/nl/vrijwilliger-worden

VERWIJDER
NARE GEURTJES OP EEN
NATUURLIJKE MANIER
Heb je echt industriële luchtverfrissers
zoals spuitbussen, geurkaarsen, enz..
nodig? Een raam openzetten blijft de beste
oplossing.
Wil je toch een (onschadelijk) geurtje, dan
is een kopje azijn met citrusschil of kokend
water met takjes tijm of rozemarijn vaak
genoeg om de meeste nare geurtjes kwijt
te raken. Zuiveringszout verwijdert geurtjes
uit de koelkast of de kattenbak en
lavendelzakjes en zeep op basis van
natuurlijke oliën laten je kasten en lades
lekker ruiken.

RAAKVLAK TUSSEN
ERFGOED EN BIODIVERSITEIT?

WETTEREN IS LID VAN
INFOPUNT PUBLIEKE RUIMTE

We gaan er naar op zoek in de Week van de
Begraafplaats én de Week van het Insect!
Interessante historische graven en
verrassende natuurwaarden staan op zondag
2 juni centraal tijdens een gegidste rondleiding
op de parkbegraafplaats van Wetteren.

Publieke ruimte en verkeersveiligheid vormen
een prioriteit in Wetteren. Als lidgemeente
van Infopunt Publieke Ruimte staan deze
waarden hoog op de beleidsagenda.
Wetteren maakt werk van een gezonde
leefomgeving met veilige straten, natuur in de
buurt, aantrekkelijke speelplekken, een vitale
kern, ruimte voor detailhandel en horeca.

De geleide wandelingen starten om 14 en
15.30 uur aan de hoofdingang van Kerkhof
Park Centrum aan de Achttien Augustuslaan.
Deelnemen is gratis en inschrijven is niet
nodig.
Meer info: www.rlsd.be/wat/erfgoed/
ioed-schelde-durme/7777
Dit is een samenwerking van IOED en
Regionaal Landschap Schelde-Durme met
Gemeente Wetteren, Natuurpunt Scheldeland
en de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige
Kring Jan Broeckaert.

Uit onderzoek blijkt immers dat burgers de
kwaliteit van de leefomgeving een belangrijk
aandachtspunt vinden. Door het lidmaatschap
ijvert de gemeente Wetteren samen met
Infopunt Publieke Ruimte en de leden van het
netwerk (11 Ambassadeurs, 48 gemeenten en
ruim 90 bedrijven) voor meer kwaliteit in de
openbare ruimte. Infopunt organiseert
vormingsinitiatieven rond publieke ruimte,
geeft een tijdschrift en een Praktijkboek
Publieke Ruimte uit en zorgt voor informatie,
inspiratie en advies rond openbare ruimte.
Meer informatie: www.publiekeruimte.info

TIENERVRIENDELIJK BELEID
In 2018 ging de jeugddienst op zoek naar
tieners die mee wilden nadenken over
Wetteren. Samen met Habbekrats hebben
we deze jongeren gevonden.
In drie participatiesessies gingen we met Kind
& Samenleving op zoek naar verbeterpunten
voor de gemeente. Wat willen tieners?
Meer evenementen of activiteiten,
het creëren van meer ontmoetingsplekken,
verbetering van het pleintje op Overbeke en
het aanpakken van gevaarlijke wegen.
Deze verbeterpunten zijn meegenomen in
de opmaak van het meerjarenplan, zodat we
Wetteren ook voor tieners aantrekkelijker
kunnen maken.

BLOEMENWEIDE IN DE MARKTDREEF
In afwachting van een definitieve bestemming is het stuk braakliggende
grond in de Marktdreef ingezaaid met wilde inheemse akkerbloemen.
Een veld vol wilde bloemen barst van het leven: vlinders, hommels, bijen en
zweefvliegen vinden er nectar en waardplanten om hun eitjes op te leggen.
Deze nectarfabrieken hebben een grote ecologische waarde want ze helpen populaties die
onmisbaar zijn voor een gezonde leefomgeving. Bovendien zijn ze onderhoudsarm en moeten ze
niet bemest worden.
Wilde akkerbloemen groeiden vroeger spontaan tussen de tarwe op akkers en in wegbermen.
We kozen daar voor omdat “onze” bloemen en “onze” insecten perfect op elkaar zijn afgestemd.
Binnen een paar maanden kan je genieten van deze adembenemende bloemenpracht!
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NIEUWE WOONPLAATS VOOR DE WETTERSE ZWALUWEN

KUNSTAcademie
Beeldende
Kunsten
Voor wie?
van 6 tot 11 jaar: éénmaal per week
(woensdag of zaterdag) om te knutselen,
tekenen, boetseren, schilderen, animatie, …
van 12 tot 17 jaar: éénmaal per week
(woensdag of zaterdag) voor ruimtebeeld,
animatie, driedimensionaal, keramiek, tekenen,
schilderen
vanaf 16 jaar: voor animatie, cross-overproject, filmkunst, fotokunst, keramiek,
schilderkunst, tekenkunst
Nieuw vanaf 1 september:
keramiek, schilderkunst, tekenkunst ook
op dinsdag van 9 tot 12.30 uur
animatie op dinsdag van 13.30 – 17 u en op
woensdag van 18.30 – 22 u.

•
•

Er zijn meerdere combinaties mogelijk.
Alle mogelijkheden vind je op onze website of
vertellen we je graag tijdens onze opendeurdagen.
Schrijf je in!
In de hoofdschool in juni en september tijdens

de openingsuren en op vrijdag 30 augustus
13.30 - 20 u en zaterdag 31 augustus 9 - 12.30
u. In Massemen (boven de bib) en Ten Ede
(Buurthuis) in juni en september tijdens de
lesuren.
Opendeur op zaterdagen 15 juni en
14 september, telkens van 9 tot 12.30 u.
Gratis proberen? Schrijf je zeker vooraf in:
van 6-11 jaar: zaterdag 15 juni
van 9 - 10.40 u of van 10.50 – 12.30 u:
animatie of beeldatelier
(tekenen, schilderen, klei)
van 12-17 jaar: zaterdag 15 juni
van 9 - 12.30 u: animatie of beeldatelier
vanaf 16 jaar: woensdagavond 12,
zaterdagvoormiddag 15, dinsdagnamiddag
18 en maandagnamiddag 24 juni tijdens
de lesuren

•

•
•

Meer info? www.academiewetteren.be,
academie@wetteren.be, 09 366 00 54,
Schoolstraat 23, ma 13.30 - 22 u /
di 13.30 - 18 u / wo 13.30 – 22 u/ za 9 – 12.30 u

Aan de oude fiets- en voetgangersbrug
(Passerelle) huisde een kolonie huiszwaluwen. De helft van de nesten van deze
kolonie verdween door de afbraak van de
oude brug. Om de dieren te helpen kreeg de
nieuwe brug kunstnesten en nissen waar de
vogels natuurlijke nesten kunnen bijbouwen.

KUNSTAcademie
Muziek
en Woord
Voor wie?
Voor 6- en 7-jarigen (volgen het 1ste leerjaar
van het basisonderwijs) zijn er initiatielessen.
Tijdens 1uur per week maken zij op een speelse, creatieve wijze kennis met de wereld van
de muziek en het woord.
Voor 8-jarigen (volgen het 3de leerjaar van
het basisonderwijs) tot … jaar zijn er specifieke
cursussen domein muziek (instrument/zang,
groepsmusiceren, theorie…) en domein woord
(woordlab, speltheater, verteltheater…).
Er zijn ook aangepaste leertrajecten voor
jongeren en volwassenen.
Opendeur hoofdschool Wetteren
Zaterdag 15 juni 2019 van 9 -12.30 uur
Kom zeker een kijkje nemen. Je kan kennis
maken met de verschillende instrumenten,
de woordvakken en tegelijk meer informatie
vragen aan de leerkrachten.

Inschrijvingen
Belangrijk om te weten: in de hoofdschool
Wetteren kan je ook inschrijven voor de
andere vestigingsplaatsen!
Hoofdschool Wetteren:
In juni en september tijdens de openingsuren
van het secretariaat.
Extra inschrijvingsdagen:
vrijdag 30 augustus 13.30 - 20 uur
zaterdag 31 augustus 9 - 12.30 uur
Massemen (boven bibliotheek):
Dinsdag 3 september 16 - 19 uur
Vanaf dinsdag 9 september tot eind
september tijdens de les muzieklab.
Kostprijs
jongeren : € 67 (verminderd € 43)
volwassenen : € 314 (verminderd € 132)
Meer info: Schooldreef 40 - 09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be
www.gamwwetteren.be

Wetteren heeft in 2014 het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ behaald als één van
de eerste steden en gemeenten in
Vlaanderen. In 2020 hopen we het label te
kunnen verlengen. Maar wat is een
kindvriendelijke gemeente nu eigenlijk?
Een kindvriendelijke gemeente streeft in
alle beleidsdomeinen naar respect voor de
rechten van het kind. Of het nu gaat over vrije
tijd, wonen of welzijn, in elk domein kan er
rekening gehouden worden met kinderen en
jongeren.
Waarom streven we naar een kindvriendelijke
gemeente? Allereerst heeft België het Kinderrechtenverdrag ondertekend en is daarmee
een bindend engagement aangegaan.
Als kindvriendelijke gemeente willen we deze
rechten realiseren en implementeren.
Op woensdag 6 juni zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn.
Sporthal en zwembad blijven wel open.

Kindvriendelijke
Gemeente

Zwaluwen zijn bijzonder moeilijk te
verplaatsen. We weten dus niet of deze
nieuwe nesten in de smaak zullen vallen.
Daarom plaatste de gemeente i.s.m. Regionaal
Landschap Schelde-Durme een zwaluwtil in
het groenperkje ter hoogte van de vroegere
Passerelle. Zwaluwen bouwen nieuwe nesten
namelijk altijd in de buurt van bestaande.
Aan de huisgevels van Jan Cooppalaard en
Scheldekaai zijn er nog bewoonde nesten dus
is de slaagkans hier het grootst.

Daarnaast zetten we in op kindvriendelijkheid,
omdat het een barometer is voor goed lokaal
beleid. De lat voor het beleid leggen op het
niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a.
kinderen, maakt dat de leefbaarheid van de
hele gemeente wordt verhoogd. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een open en
toegankelijke samenleving.

Veel vogels bouwen elk jaar een nieuw nest.
Zwaluwen niet. Zij vliegen elk voorjaar
duizenden kilometers om hier bij ons in
hetzelfde nest te kunnen broeden.
Vernielde of verdwenen nesten zorgen voor
ontreddering bij de dieren.

Werken aan een kindvriendelijke gemeente is
een continu proces, het is geen doel op zich.
We werken blijvend aan het kindvriendelijker
maken van Wetteren. Heb je opmerkingen,
tips of vragen rond kindvriendelijke
gemeente? Of wil je je mening geven over een
kindvriendelijk Wetteren? Ga dan naar
www.wetteren.be/kindvriendelijke-gemeente
of vul de enquête in via de QR-code.

Zwaluwen zijn beschermd op basis van het
Soortenbesluit. Eieren en nesten genieten
dezelfde bescherming, ook buiten het broedseizoen als de nesten verlaten zijn.
Deze actie is het slotstuk van de
maatregelen van de voorbije jaren om het
verlies van de kolonie te voorkomen.
Want wat zou Jan Cooppalaard zijn zonder
vrolijk zwaluwgekwetter?

CONFORMITEITSATTEST?
Verhuur jij een woning in Wetteren die gebouwd is vóór 1946? Dan zal je bij een nieuwe
verhuring vanaf 1 juni 2019 een conformiteitsattest nodig hebben. Een conformiteitsattest zegt
dat de woning voldoet aan de minimale vereisten van de Vlaamse Wooncode.
De Intergemeentelijke Samenwerking Woonplus wil zo op een proactieve manier werk maken
van de woonkwaliteit van huurwoningen. Daarom werd een verordening Conformiteitsattesten
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Je hebt als eigenaar alleen maar voordelen met het aanvragen van het conformiteitsattest:
je hebt de garantie dat de woning voldoet aan de minimale vereisten op het moment dat de
woning in huur wordt genomen en het attest wordt voorlopig gratis afgeleverd.
Meer info hierover volgt binnenkort via een uitgebreide informatiecampagne.

