IN WETTEREN

NB 337: aanbod van 3 oktober tot en met 16 oktober 2020

CONCERT

3 oktober – 20 u
ALLEEN IN HET RUIME SOP JELLE CLEYMANS
cc Nova
CURSUS

4 oktober – 10.30 u
KIND/OUDER YOGALES
yoga de Lotus, Neerhonderd 9B
yogadelotus@gmail.com
0474 83 07 12
CONCERT

4 oktober – 14.30 u en 17 u
EN DAARNA GA IK VISSEN JOHAN VERMINNEN
cc Nova
CURSUS

6 en 13 oktober – 14 u
AAN DE SLAG MET JE
SMARTPHONE (ANDROID)
Openbare Bibliotheek
CIRCUS
Nieuwsbrief 337 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Van 7 tot 11 oktober
CIRCUS TIK TAK
Zeshoekplein

THEATERVOORSTELLING

9 oktober – 20 u
WaRaMis 2.0 HET SCHELDEOFFENSIEF
cc Nova
BEURS

10 oktober – 10 u
ROBUSTE - HUWELIJKSEVENT
VOOR WIE -ANDERS- WIL
TROUWEN
Prullenbos, Groenstraat 8
CONCERT

10 oktober – 19 u en 21 u
GLORIEUZE BEVRIJDING RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD
cc Nova
THEATERVOORSTELLING

11 oktober – 14 u en 16 u
CONCERT MAGIC - ESMÉ BOS
& BART VOET (vanaf 2,5 jaar)
cc Nova		
WORKSHOP

11 oktober – 9 u
FRUIT PERSEN
Velt, Massemensteenweg 163

Check op voorhand zeker of de activiteit doorgaat en wat de
voorzorgsmaatregelen zijn! Op www.uitinvlaanderen.be of website/facebook
van de organisator vind je meer info.
Gaat jouw evenement niet door?
Vergeet niet om in de Uitdatabank aan te passen dat je activiteit geannuleerd
is. Zo breng je meteen alle bezoekers op de hoogte.
Wil je een activiteit organiseren?
Let dan hierop:
- Evenementen in openlucht mogen maximum 400 deelnemers tellen.
- Evenementen die binnen doorgaan worden beperkt tot maximum 200
personen.
- Op evenementen is er steeds mondmaskerplicht.
- Het mondmasker bedekt neus en mond.
Kijk zeker op www.covideventriskmodel.be.
Voldoet je evenement aan alle voorzorgsmaatregelen? Dan kan het doorgaan!

LEZING

12 oktober – 19.30 u
SCHERMGEBRUIK IN HET
GEZIN
Parochiecentrum,
Oude Aardeweg 38A
CURSUS

13 oktober – 19.30 u
BASISCURSUS BIOLOGISCH
MOESTUINIEREN –
GEWASBESCHERMING
Velt, De Poort
CONCERT

13 oktober – 20 u
LONELY BOY’S PARADISE NOÉMIE WOLFS
cc Nova
Posthotel, Stationsplein 11
THEATER

14 okt – 20 u
DE WOORDENAAR
cc Nova
CURSUS

15 oktober – 19 u
LEVENSREDDEND HANDELEN
BIJ KINDEREN VAN 0-12 JAAR
LM Oost-Vlaanderen
LM Zorgshop, Brugstraat 2
CONCERT

15 oktober – 20 u
TRIPTYCHA - PSALLENTES
cc Nova
Sint-Martinuskerk Massemen,
Dorpsplein
Voor de contactgegevens
van de gemeentelijke diensten
of het volledige aanbod van Uit
in Wetteren kan je terecht op
www.wetteren.be.

GRATIS
RENOVATIEADVIES
AAN HUIS!
Je wilt je woning renoveren.
Niet zomaar verfraaiingswerken
uitvoeren, maar verbouwingen die
je achteraf ook iets opleveren zoals
minder energieverbruik of meer
comfort.
Vraag raad via het renovatieadvies
van het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Ze geven gratis renovatieadvies
aan huis voor Wetteraars die hun
verbouwing op een duurzame
manier willen aanpakken.
Een advies dat perfect op maat
is, gemakkelijk, objectief en
betrouwbaar. Ook het bekijken en
adviseren van je bouwplannen Is
mogelijk.
Surf naar www.bouwwijs.be/
renovatieadvies voor je digitale
aanvraag.
Zit je met vragen? mail naar
dubo@oost-vlaanderen.be
of bel op het nummer
09 267 78 07.

HANDHAVINGSWEEK
SLUIKSTORT EN ZWERFVUIL:
5-9 OKTOBER 2020
Ook tijdens de handhavingsweek draaien
onze sluikstortcamera’s en zijn we op zoek
naar sluikstort: huishoudelijk afval in de
openbare vuilbak, brol rond de glasbol of
textielcontainer, allerlei afval gedumpt op
afgelegen plekjes, gemaaid gras in de wegberm,
sigarettenpeuken,…
Dit jaar zijn er bovendien extra controles op
hondenpoep. Vergeet je opruimzakjes niet als
je gaat wandelen met je hond. Propere baasjes
rapen het hoopje van hun hond op. Zakjes
hondenpoep mag je wel in de openbare vuilbak
gooien. Zo vindt niemand het onder zijn schoen.
mooimakers.be/week-van-de-handhaving

SITE DE VOS WORDT KERKTUIN
Een aantal gebouwen links naast de SintGertrudiskerk op de Markt werden afgebroken.
De vrijgekomen site wordt nu heringericht als
kerktuin. Op 28 september startten de werken
en deze lopen tot in februari 2021.
De tuin wordt een aangename rustplek met
waterpartij, die Markt, Rode Heuvel en Schelde
zal verbinden.
De Vlaamse Regering wil inzetten op ontharding
en lanceerde het project “Vlaanderen breekt
uit”. Onze kerktuin werd geselecteerd als
proeftuin en kan uitgevoerd worden met
Vlaamse subsidies.
Meer info en andere projecten vind je hier:
www.omgeving.vlaanderen.be/vlaanderenbreekt-uit-homepagina.

BABBELONIË GAAT TERUG
VAN START
Het zijn rare, soms moeilijke tijden.
Misschien een tijd van eenzaamheid of
waarin je je Nederlands moeilijk kon oefenen.
Maar gelukkig is er weer Babbelonië!
Ook dit jaar kun je Nederlands oefenen,
praten over leuke of minder leuke ervaringen,
leren van elkaar, genieten van het samenzijn
met vrienden, uitstappen doen, …
We starten opnieuw op vrijdag 4 september
om 9u in het Lokaal Dienstencentrum
De Koffiebranderij, Molenstraat 50.

EFFECT GRASMAAISEL
Steeds vaker wordt grasmaaisel gedumpt
in afgelegen wegbermen. Jaar na jaar je
grasmaaisel in het bos of in de berm dumpen,
verrijkt plaatselijk de bodem. De interessante
en bloemenrijke vegetatie die insecten nodig
hebben verdwijnt.
Het gistende gras stinkt. Denk aan je buren
en het milieu en doe grasmaaisel in je GFTcontainer of gebruik het als compost.
Een boete voor sluikstort bedraagt minimum
€ 211 + een kost per gewicht + een GASsanctie.

Vanaf dan ben je weer elke vrijdagochtend
welkom. Heb je vrienden of vriendinnen die
interesse hebben? Breng hen zeker mee!
Coronamaatregelen:
- We dragen een mondmasker.
- We houden voldoende afstand van elkaar.
- We ontsmetten onze handen en het
materiaal dat we aanraken.

BEETHOVEN IN DE BIB!
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren.
De bibliotheek grijpt deze geboortedag aan om een ode te brengen aan de componist.
En terecht! Want Beethoven is zoveel meer dan zijn bekende symfonie nr. 9!
Wat staat er allemaal op het programma?
- concert en muzieklab i.s.m. kunstacademie Wetteren, afdeling Muziek en Woord.
- luisterposten over o.a. de doofheid van Beethoven, de esthetica in de tijd van
Beethoven, de dilemma’s van de muzikant vandaag…
- voordracht van Marc Erkens op 20/10 in CC Nova.
Kom naar de bib in de maand oktober en ontdek er alles over de eigenzinnige Ludwig
van Beethoven, de man die de wereld verwonderde met zijn revolutionaire composities.
Meer info over Beethoven in de bib via wetteren.bibliotheek.be
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HIER BEGINT
DE ZEE,
NIETS INGOOIEN
AUB!

Zag je de boodschap al aan de
straatroosters?

Week
van de markt

Werken
aan de linde
De eeuwenoude linde van Massemen
werd in 2016 gekroond tot Boom van het
jaar. Die overwinning zette ingrijpende
gebeurtenissen in gang, die bepalend zullen
zijn voor zijn toekomst.
Na het behalen van de felbegeerde titel
engageerde vakvereniging Bomen Beter
Beheren zich om te onderzoeken hoe het nu
eigenlijk gesteld was met de gezondheid van
onze Massemse trots.
De groeiplaats en beworteling bleken al gauw
de grootste knelpunten. Bomen hebben een
kwalitatieve en voldoende grote wortelruimte
nodig. Een oude boom zoals de linde heeft
een doorwortelbare ruimte van minstens
100 m³ nodig terwijl dat op dit moment amper
een kleine 40 m³ is met bovendien een sterk
verdichte en voedselarme bodem.

lindehoutsnippers zodat regenwater beter
kan insijpelen. De bodem rond de linde werd
aangerijkt met zeewier- en schelpenkalk
én een paar emmertjes compostwormen.
We zien alvast reactie want er worden
haarworteltjes gevormd.
Het eeuwenlange klimmen in de boom heeft
ernstige schade aan de schors veroorzaakt.
Voor een jonge boom is dat geen probleem
maar voor een oudje kan het fataal zijn. We
zien dat er geen herstel meer gebeurt en
daarom moesten we een afsluiting plaatsen.

Er moest actie ondernomen worden: we
lieten een uitgebreid beheersplan opmaken.

Op 5 oktober start het grote werk: het
vergroten van de wortelruimte. Klassiek
wordt dan de boomcirkel rondom groter
gemaakt. Maar dat zou betekenen dat
voor de kermiskraampjes minder plaats
zou overblijven. Daarom kozen we voor
een ondergronds systeem. Zo ontstaat er
een ondergrondse ruimte waar de wortels
optimaal kunnen groeien.

Nu konden we echt aan de slag: de grasmat
werd vervangen door een strooisellaag van

De werken worden uitgevoerd met Vlaamse
subsidies.

Gemeente Wetteren wil de inwoners en
marktbezoekers laten proeven van de
beleving op en rond de wekelijkse markten.
Dat zal gebeuren in de “Week van de Markt”
van 5 oktober tot en met 11 oktober 2020.
Daarom wordt een grote marktactie
georganiseerd. Het startschot van deze
actie vindt plaats op de zondagsmarkt
van 4 oktober 2020 door Leentje Grillaert,
gedeputeerde van de provincie OostVlaanderen. Speciaal voor deze gelegenheid
zal een foodtruck aan alle bezoekers wat
lekkers uitdelen.
Tijdens de donderdagsmarkt van 8 oktober
2020 en de zondagsmarkt van 11 oktober
2020 kunnen marktbezoekers stempels op
een spaarkaart verzamelen. De volle kaarten
worden gedeponeerd in de wedstrijdurne die
op de markt zelf aanwezig zal zijn.

Op maandag 12 oktober 2020 volgt de
trekking van de winnende spaarkaarten.
Er zullen 100 winnaars geselecteerd worden
die Wetterse cadeaubonnen kunnen
winnen. De hoofdprijs is goed voor Wetterse
cadeaubonnen t.w.v. € 100!
Ook de provincie Oost-Vlaanderen zorgt
voor een prijs: 1 marktbezoeker maakt kans
op een “Weekendje Weg in Oost-Vlaanderen”
t.w.v. € 250!
Doe ne keer lokaal en ga naar de markt!

Eind november
Wetteren kermis
Tijdens de tweede coronagolf werd binnen
de gemeentelijke crisiscel op maandag
27 juli 2020 de moeilijke beslissing genomen
om de septemberkermis in Wetteren en alle
nevenactiviteiten niet te laten doorgaan.
Ondertussen is er een alternatieve datum
gevonden om de kermis eind november
te laten doorgaan binnen de geldende
coronamaatregelen.
De onvoorspelbaarheid van de tweede
golf midden in de vakantieperiode en de
noodzaak om een groot evenement met
veel bezoekers op een coronaveilige manier
voor te bereiden leidden tot uitstel. Tijdens
een overleg met de kermisuitbaters werd
bekeken om Wetteren Kermis alsnog te
laten doorgaan, maar op een later tijdstip.
De gemeentelijke crisiscel gaf hiervoor op
maandag 7 september een positief advies
en het schepencollege besliste om Wetteren
kermis te laten doorgaan tijdens het laatste
weekend van november.

De kermis zal dit jaar een driedaagse
worden en zal doorgaan op vrijdag,
zaterdag en zondag 27-28-29 november
2020.
Op dit ogenblik onderzoeken we nog
welke maatregelen we kunnen en moeten
nemen om het evenement veilig en
coronaproof te houden. Waarschijnlijk zal
er per kermisplein een verantwoordelijke
aangeduid worden en twee afgevaardigden,
maar alles zal afgetoetst worden aan de
opgelegde maatregelen van de Nationale
veiligheidsraad.
De kleurencode van Wetteren kan, net
zoals overal, snel veranderen. Laten we de
coronamaatregelen blijven toepassen.
Op deze manier kunnen we samen vermijden
dat een code oranje of rood wegens corona
toch nog roet in het eten zou gooien!
#samentegencorona #samensterk

Straatroosters dienen om regenwater af te
voeren. In tegenstelling tot huisafvalwater
wordt regenwater niet gezuiverd. Het stroomt
via beken en rivieren recht naar zee. Alles wat
op straat of in de roosters wordt gegooid,
wordt meegenomen door het water en
belandt zo uiteindelijk in zee en op stranden
waar zelfs geen mens komt.

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN
DE ‘KAPEL SELFIE BINGO
CHALLENGE’.
De geplande kapelletjestentoonstelling kan
niet doorgaan wegens de coronapandemie.
De fietskaart-brochure met twee fietslussen,
die 24 nog bestaande kapellen aandoet en
vijf locaties waar vroeger een kapel heeft
gestaan, kan je wel gratis verkrijgen bij de
dienst Toerisme in het Infopunt (Kerkstraat)

Bart & Dries De Clercq
bij hun lievelingskapel
in de Duilhoekstraat

De sigarettenpeuk die je achteloos weggooit?
Is van plastic gemaakt en doet er minstens
15 jaar over om af te breken. Ondertussen
vervuilt 1 peuk wel 500 liter water
De impact van dat afval is enorm: het
schaadt alle levensvormen, ook de mens.
Want al dat afval komt uiteindelijk, na jaren
rondzwalpen in zee in piepkleine stukjes in
vissen terecht en zo ook weer bij ons.
Help je mee? Gooi niks op straat of in de
straatroosters. We beginnen hier… aan land,
want hier begint de zee.

Marie-Claude De Poorter
aan haar lievelingskapel
op Jabeke.

Familie De Meyer
voor de Massemse kapel
in de Watermolenstraat.
De winnaars van de kinderzoektocht OMD
zijn Cédric en Céline Van Holder uit Westrem.

FIETSTUNNEL AAN WARANDELAAN
Wetteren is een stukje fietssnelweg rijker! Langs de spoorlijn werd tussen de
Warandelaan en Ertbrug recent een nieuw stuk fietspad aangelegd. Deze fietssnelweg
loopt door onder de spoorwegtunnel en sluit verder aan op de Victor Van Sandelaan.
De spoorwegtunnel werd verkeersvrij gemaakt na de treinramp in 2013. Nu de tunnel
deel uitmaakt van de fietssnelweg blijft deze uiteraard afgesloten voor verkeer. Je mag
dus enkel door de tunnel fietsen of wandelen.

