IN WETTEREN

EETFESTIJN
20 en 25 september – 12 u
MOSSELFESTIJN
LDC De Koffiebranderij
FESTIVAL
21 september – 10 u
SEIZOENSOPENING cc NOVA
cc Nova
BEGELEIDE RONDLEIDING
22 september – 14 u
SPINNENWANDELING DEN
BLAKKEN EN WARANDEDUINEN
Natuurpunt
Parking Den Blakken,
Wegvoeringstraat 308
kobra22@telenet.be
09/369 99 34
of last minute 0486/15 33 23
www.natuurpunt.be

WANDELSPORT
26 september – 19 u
BEGELEIDE AVONDWANDELING
WSV Wetteren 3010
Sport- en Recreatiecentrum
De Warande
rudy.vanderheyden1@skynet.be
09 252 33 33
SPORT
26 september – 19.30 u
YOGA
Kvlv Wetteren centrum
Parochiecentrum,
Oude Aardeweg 38A
kvlvwetterencentrum@hotmail.
com
FILM
26 september – 20 u
GREEN BOOK
Nova@themovies
cc Nova
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SPORT
22 september – 14.30 u
SCHIETING OP STAANDE WIP
St. Sebastiaan Wetteren
Schuttersveld 42
0499 76 47 56

CURSUS
27 september – 9.30 u
DE WONDERKERMIS IN POËZIE
De Corridor, Olmenlaan 1

MARKT
22 september – 15 u
WETTERSE MONTMARTRE
AAN DE SCHELDE
Rode Heuvel
Sara.meirlaen@gmail.com

CONCERT
28 september – 20 u
WÖR “BACK TO THE 1780’S”
Kapel Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128
Kultuurschuur@telenet.be

CURSUS
24 september – 19 u
EERSTE HULP
Rode Kruis,
Dendermondsesteenweg 81
voorzitter@wetteren.rodekruis.be

CONCERT
28 september – 20 u
RIVERSIDE HOTEL TOUR ERIKSSON & DELCROIX
cc Nova

FESTIVALCONCERT
24 september – 20 u
ANNELEEN LENAERTS
cc Nova
CURSUS
25 september – 14 u
OVER DUN IJS - DE
VERANDERINGEN IN HET
NOORDPOOLGEBIED
De Poort
academie@davidsfonds.be
016 31 06 70
www.davidsfonds.be

ITSTIP 7

NB 312: aanbod van 21 september tot en met 4 oktober 2019

BEURS
29 september – 14 u
TWEEDEHANDSBEURS
VOLWASSENENKLEDIJ EN
ACCESSOIRES
De Poort
SPORT
30 september – 14.30 u
KERMISSCHIETING OP DE
STAANDE WIPPEN (TEN EDE)
K.H.M. De Verenigde Vrienden
Bellevoorde Z/N, ten Ede
deverenigdevrienden.wordpress.
com

WORKSHOP
INFOSESSIE
1 oktober – 9 u
26 september – 14 u en 19 u
MANTELZORG VOOR BEGINNERS SAMEN KOKEN
i.s.m. Liever Thuis, Samana & S-plus LDC De Koffiebranderij
LDC De Koffiebranderij
SPEL
1 oktober – 9 u
BELOTTING
LDC De Koffiebranderij

SPORT
2 oktober – 10.45 u
TAI CHI VOOR BEGINNERS
Sporthal De Warande
THEATERVOORSTELLING
2 oktober – 20 u
ZVIZDAL – BERLIN
cc Nova
CURSUS
3 oktober – 10 u
LESSENREEKS “HAARVERZORGING EN
ONTHARING”
LDC De Koffiebranderij
SPORT
3 oktober – 14 u
BODYMOVES KEEPS FIT
Sporthal De Warande
CURSUS
4 oktober – 19 u
VERBINDENDE COMMUNICATIE MET KINDEREN
LM Zorgshop, Brugstraat 2
09 223 19 76
info.ov@lm.be
LEZING
4 oktober – 20 u
JOHN LENNON DOOR ROBERT VAN YPER
De CORRIDOR, Olmenlaan1
THEATERVOORSTELLING
4 oktober – 20 u
MAKER - HENK RIJCKAERT
cc Nova

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
Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 www.facebook.com/wegvanwetteren
Jeugddienst 09 369 00 50 jeugddienst@wetteren.be
LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 www.bibliotheekwetteren.be
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be

DE DIENST VOOR
ONTHAALOUDERS
WETTEREN ZOEKT
EXTRA KANDIDAATONTHAALOUDERS
Heb je een groot hart voor de allerkleinsten?
Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen?
En doe je dat liefst in een huiselijke
omgeving? Dan is onthaalouder zijn vast iets
voor jou. De Dienst Voor Onthaalouders
zoekt kandidaat-onthaalouders:
•

Alleenwerkende onthaalouders die in
het centrum van Wetteren wonen.

•

Samenwerkende onthaalouders in
bestaande opvanglocaties gelegen te
Overschelde, Kwatrecht en Wetteren
Ten Ede. Dit zowel voor bepaalde als
onbepaalde duur - zowel voltijds als
deeltijds - met een opstart voorzien
eind 2019 en in de loop van 2020.

Interesse?
Mail naar onthaalouders@wetteren.be
of bel 09 366 71 40.

BIODIVERSITE

LET OP WELK HOUT
JE KOOPT
Bossen zijn van onschatbare
waarde voor de biodiversiteit en
leveren natuurdiensten die van wezenlijk belang zijn voor het voortbestaan
van alle leven op onze planeet.
Bomen en bossen zijn onze beste
bondgenoten tegen klimaatopwarming
en hittestress. De zorg ervoor is nog
nooit zo nodig geweest. Kies daarom
voor houtproducten met het FSC- of
PEFC-label. Dan weet je zeker dat
je je geld uitgeeft aan producten die
afkomstig zijn uit duurzaam beheerde
bossen en dat je niet deelneemt aan
ontbossing.

FSC (Forest Stewardship Council) en
PEFC (Program for the Endorsement
of Forest Certification) zijn keurmerken
voor producten uit duurzaam beheerde
bossen en verantwoordelijk
geproduceerde houtproducten.

WETTERSE BIBLIOTHEKEN
GESLOTEN
Begin oktober schakelt onze bib, net als
de meeste Oost-Vlaamse bibliotheken,
over naar een nieuw bibliotheeksysteem.
Daarom is de bib gesloten van 30/09 tot en
met 10/10. Tijdens de sluiting kun je geen
materialen uitlenen, inleveren of verlengen.
Ook Mijn Bibliotheek en de inleverbus
werken niet.

FACTUUR BETAALD?
OF TOCH NIET …

HELP DE MUG JOUW HUIS
TE VINDEN!

Heeft u een factuur ontvangen én betaald,
maar krijgt u een aantal weken later een
aanmaning in de bus? Dan bent u wellicht
slachtoffer van een vervalste factuur.
De Economische Inspectie stelt vast dat
er opnieuw een verhoging is van het aantal
meldingen.

Hulpdiensten hebben vaak moeite om de
juiste plaats van een dringende interventie te
vinden als de woning niet genummerd is.
Zeker wanneer het donker is, kan zeer
kostbare tijd verloren gaan.

Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een
factuur vervalsen: ze onderscheppen de
papieren of elektronische factuur en wijzigen
het rekeningnummer. Als de ontvanger deze
vervalste factuur betaalt, betaalt hij dus de
oplichters. Factuurfraude komt in alle
sectoren voor maar uit onze gegevens blijkt
dat vooral de bouwsector geviseerd wordt
(ongeveer 4 op de 5 slachtoffers zijn
bedrijven).

De lokale politie stelt vast dat nog steeds heel
wat woningen geen huisnummer hebben.
Zorg dus dat je huisnummer steeds goed
zichtbaar is. Ook in het donker. Zo kan de
MUG, de brandweer of de politie in geval van
nood snel ter plaatse komen.

Ben je zelf slachtoffer of wil je meer
informatie? Surf naar news.economie.fgov.
be/178187-factuur-betaald-of-toch-niet

VERDIENSTELIJKE WETTERAARS
Naar goede gewoonte huldigt het bestuur aan het begin van de kermis de verdienstelijke
inwoners: Wetteraars die zich het voorbije jaar lieten opmerken door bijvoorbeeld een
prestigieuze prijs te winnen.
Dit jaar besloot het college ook de Wetteraars te eren die tijdens de verkiezingen van 2019
samen meer dan 30.000 stemmen hebben opgenomen en geteld. Dit heuse karwei mag niet
onopgemerkt blijven. Uit appreciatie bood de gemeente hen al waardebonnen en dagkaarten
voor het zwembad aan.
Daarnaast konden ze net als de verdienstelijke inwoners, op de laatste zaterdag van augustus genieten van een glaasje en een frietje in de tuin van CC Nova. De zwoele muziek van
Shana Oyen en de stralende zon droegen bij aan de zomerse sfeer. Een geslaagd begin van
Wetteren kermis!

18 SEPTEMBER 2019

START JE EIGEN ZAAK
NA JE 50STE
Eindelijk die droom waarmaken en een eigen
zaak starten na je 50ste? Steeds meer mensen
kiezen voor het ondernemerschap tijdens de
laatste 10 à 15 jaar van hun carrière.
Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken!
Daarom organiseert Integraal VZW (de 50+
ondernemerswerking van UNIZO en Liantis)
een praktische opleidingsreeks over het
starten met een eigen zaak na je vijftigste.

Sporten
overdag
Maak kennis met Sporten Overdag en kom
gratis deelnemen in de week van 23 tot 27
september
Blijf fit, voel je jong met Sporten Overdag
voor volwassenen. Er is een programma met
oa. badminton, fitness, tafeltennis, zwemmen,
turnen,... De verschillende cursussen lopen
van september tot tot eind juni.
Specifieke reeksen
Yoga
Kan jij wel eens wat ontspanning gebruiken na
dagen vol met stress en weinig beweging?
Dan is Yoga de ideale oplossing!
Start: dinsdag 17 september van 18u tot 19u en
vrijdag 20 september van 9.30u tot 10.30u.
Tai chi voor beginners
Tai chi is een bewegingsvorm die lichaam en
geest gezond houdt. De bewegingen zijn
sierlijk en langzaam en bevorderen de ademhaling, de concentratie en de coördinatie.
Start: woensdag 2 oktober van 10.45u tot
11.45u. De eerste les is gratis.

Bodymoves keeps fit
Wil je op gevarieerde wijze en op muziek al je
spieren van je lichaam laten werken dan is deze
mix van dans, aerobics, BBB, step, …. iets voor
jou.
Start: donderdag 3 oktober van 14u tot 15u.
Fitness voor 50+
Ben jij een actieve senior en wil je graag wat
meer bewegen? Kom dan naar onze fitnessreeks. De lessen bestaan uit cardiotraining en
spierversterkende oefeningen.
Start: maandag 7 oktober van 13.45u tot 15u in
“The Gym” Cooppallaan 40.
Alle info, prijzen en programma’s vind je op
www.dewarandewetteren.be of in de sportbrochure 2019 – 2020 te verkrijgen in de
sporthal en alle vrijetijdsdiensten.

De informatiereeks gaat eind november 2019
van start. Deelname is kosteloos, vooraf
inschrijven is wel verplicht.

Strapdag
Weg met die achterbank, leve het stappen en
trappen!
Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt
voor meer veiligheid op de schoolroute en
aan de schoolpoort. De Strapdag stimuleert
kinderen en ouders om zich op een duurzame
wijze te verplaatsen. Kinderen vinden het leuk
en het is bovendien goed voor het milieu én
de gezondheid.
Strapdag gaat dit jaar door op donderdag 19
en 20 september 2019 en staat in het teken
van de verkeersveiligheid. De Wetterse
scholen doen massaal mee aan alle
activiteiten, zoals de fietscontrole,
dodehoekdemonstratie, behendigheidspiste
en allerlei voorstellingen.
Het woon-werkverkeer zet duizenden mensen
dagelijks in beweging. Die beweging valt helaas
vaak al snel stil in de file.

Op Car Free Day laat je je eigen wagen
thuis voor het woon-werkverkeer. Maak de
overstap en ontdek zelf de voordelen van het
stappen, trappen, trein/tram/bus of autodelen.
Ook dit jaar neemt Gemeentebestuur
Wetteren deel aan Car Free Day.

! OPGELET !

Het plein Rode Heuvel en de directe
omgeving is een duidelijk aangegeven
voetganger- en fietszone. Gemotoriseerd
verkeer is er niet toegelaten (met
uitzondering van brevethouders). Kom bij
voorkeur te voet of met de fiets. Kom je
met de auto, dan kan je die kwijt in Parking
Scheldekaai of op de Markt. Ook op de
nieuwe fiets- en voetgangersbrug die de
vroegere passerelle vervangt, zijn geen
bromfietsen of moto’s toegelaten.

Naar aanleiding van de week van de
mobiliteit van 16 tot 22 september, lanceert
Autodelen.net en KVLV in samenwerking met
VVSG een bevraging over mobiliteit in je buurt

Bevraging
lokale mobiliteit

Alle info en inschrijvingen:
www.ondernemen50plus.com 02 21 22 221

GROEI!
Een festival over opvoeden en opgroeien in
Laarne, Wetteren en Wichelen. Op zondag
29 september organiseert Huis van het kind
samen met tal van partners een heus festival.
Maak kennis met onze partners door middel
van allerlei doe- activiteiten.
We staan doorlopend (gratis) op de
evenemententerreinen aan het Sociaal Huis
van Wichelen: Oud Dorp 2.
Van 11u - 17u.
Kom met je gezin langs en ontvang leuke
gadgets en een familieplanner!
Wat je mag verwachten: VR Bril,
Recyclageworkshop, obstakelparcours,
Massages, peuterpret, …
Alle info kan je vinden via
www.huisvanhetkindlww.be/groei2019.

Wil jij je stem laten doorwegen op het
mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans!
Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw
buurt nodig zodat we dit (nog) vlotter kunnen
maken? Dat zijn vragen waarop we via een
enquête bij alle inwoners een antwoord willen.
Met die informatie kunnen we aan slag om
na te denken over de mobiliteit van morgen.
Deelnemen kan vanaf september, zo maak
je kans op één van de tien bonnen t.w.v.
50 euro !
Deelnemen kan vanaf september via
www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt.

Cambio
Gemeentebestuur Wetteren wil duurzame
mobiliteit stimuleren door het promoten van
autodelen. Bij autodelen maken meerdere
personen om de beurt gebruik van één of
meerdere gezamenlijke auto’s. Het principe
is heel eenvoudig: de wagen wordt gebruikt
wanneer die nodig is. Wanneer het voertuig
niet nodig is, kan deze door iemand anders
worden gebruikt. Autodelen biedt grote
sociale en economische voordelen en het is
ook nog eens goed voor het milieu !

FIETSSNELWEG
Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de Vlaamse Overheid aan de realisatie van
fietssnelwegen. Er zijn 2 fietssnelwegen die Wetteren doorkruisen: Gent-Aalst-Brussel en
Gent-Dendermonde.
Op 2 september zijn de werken gestart aan een belangrijke ‘missing link’ op de fietssnelweg
Gent-Dendermonde, namelijk de verbinding tussen Wetteren en Schellebelle. Deze missing link
wordt aangelegd langs de noordzijde van de spoorlijn over een traject van 850m.
De werken zullen duren tot in het voorjaar van 2020.

Heb jij interesse in autodelen?
Geef je mening via nl.surveymonkey.com/r/cambio_Wetteren tot en met 13/10/2019.

Vragen? Bel 09 369 00 50 of infrastructuur@wetteren.be

