IN WETTEREN

NB 338: aanbod van 17 oktober tot en met 30 oktober 2020

CURSUS

17 oktober – 10 u
RELIGIE EN WETENSCHAP
- NON OVERLAPPING
MAGISTERIA?
De Corridor & Denkpalet, i.s.m.
SKEPP & Kwintessens
De Corridor, Olmenlaan
https://www.denkpalet.be
BEGELEIDE RONDLEIDING

17 oktober – 14 u
HET BOS IN GEUREN EN
KLEUREN
Provinciaal domein Den Blakken
Wegvoeringstraat 308
natuur@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/weekvan-het-bos
THEATERVOORSTELLING

17 oktober – 20 u
SHEL(L)TER - ZONZO
COMPAGNIE & HETPALEIS (8+)
cc Nova
Nieuwsbrief 338 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

BEURS

18 oktober – 11 u
PLANTEN- EN
ZADENRUILBEURS
Velt Wetteren
Van Hauwermeirsmolen
Watermolenstraat 64
veltwetteren@gmail.com
BEGELEIDE RONDLEIDING

18 oktober – 10 u
OOST-VLAAMSE MOLENDAG
VAN HAUWERMEIRSMOLEN
Van Hauwermeirsmolen vzw
r.dogimont@skynet.be
Reserveer vooraf
0496 43 37 66
www.watermolenmassemen.
blogspot.com

THEATERVOORSTELLING

21 oktober – 17 u en 20 u
JUNGFRAU TONEELGROEP MAASTRICHT
Wim Opbrouck en Wilfried de
Jong
cc Nova
CURSUS

23 oktober – 9.30 u
GROOTOUDERS EN
KLEINKINDEREN; EEN
BIJZONDERE RELATIE
Vormingplus Waas-en-Dender
waas-en-dender@vormingplus.be
03 775 44 84
www.vormingplus.be/waas-endender

CURSUS

29 oktober – 14 u
VIDEO’S FILMEN EN MONTEREN MET
JE SMARTPHONE
Openbare Bibliotheek
De Poort
FILM

29 oktober – 20 u
1917
Nova@themovies
cc Nova
THEATERVOORSTELLING

30 oktober – 20 u
ZWINS - HET EENZAME WESTEN
cc Nova

THEATERVOORSTELLING

23 oktober - 20 u
MIA KERMIS - STEFANIE CLAES
VAN LUCINDA RA
De Corridor
WANDELSPORT

25 oktober – 10 u
VOETTOCHTEN DER
TUINBOUWSTREEK
Per bubbel
WSV Wetteren
Wim Liebrecht
0478 59 37 23
wim.liebrecht@telenet.be
LEZING

27 oktober – 14.30 u
BEROERTES PROF. DR. LUC STOCKX
OKRA Academie regio Wetteren
Eurodance, Moerstraat 11

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 wetteren.bibliotheek.be
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be

TAKE-AWAY ONTBIJT
DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
Vrijdag 23 oktober is het weer
Dag van de Jeugdbeweging. Elke
week gaan er in Vlaanderen meer
dan 250.000 jongeren naar hun
jeugdbeweging. En dat willen we
vieren!
Ondanks alle maatregelen willen
de jeugddienst en jeugdraad deze
dag niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Net als andere jaren, bieden
we een ontbijt aan alle Wetterse
jeugdbewegingsleden. Dit jaar is er 1
verschil: het is een take-away editie!
Tussen 7.45 en 8.15 uur zullen alle
Wetterse jeugdbewegingen een
eigen afhaalpunt bemannen in
centrum Wetteren. Hier kunnen
leden (in uniform uiteraard) hun
ontbijtpakketje afhalen. Inschrijven
gaat via je leiding en is verplicht.
Een mondmasker, (als je 12 jaar of
ouder bent), afstand houden en
handen ontsmetten bij afhalen is
ook verplicht.

FAIRTRADE ONTBIJT BIJ JE
THUIS IN CORONATIJD

VERLATEN FIETSEN
AAN HET STATION

START TWEEDE
TICKETVERKOOP

Op 25 oktober 2020 kan je het Fairtrade
ontbijt gratis aan huis laten leveren in Laarne,
Kalken, Schellebelle, Serskamp, Massemen,
Westrem en Wetteren tussen 8u en 10u.

Binnenkort wordt een ‘weesfietsenactie’
georganiseerd aan het station van Wetteren.
Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar
terrein gestald staan en al langere tijd
niet meer zijn gebruikt. Tijdens de eerste
week van oktober zullen alle fietsen in
de fietsenstallingen gelabeld worden. Na
18 oktober 2020 worden de fietsen die
blijven staan zijn met label opgehaald. Deze
‘weesfietsen’ worden tijdelijk bijgehouden in
het gemeentelijk magazijn (Peperstraat).

Het nieuwe seizoen van CC Nova ging
inmiddels van start. Opnieuw publiek en
artiesten mogen ontvangen doet deugd!

De prijzen zijn gezakt naar 8 euro voor
volwassenen en 4 euro voor kinderen.
Reserveren kan uiterlijk tot 20 oktober en
enkel door storting op FairTrade rekening
BE15363155751930.
Meer info: fairtradeontbijt@wetteren.be

KOM NAAR DE INFOSESSIES
VAN WOONPLUS
Woonplus, de intergemeentelijke
samenwerking tussen Laarne, Wetteren en
Wichelen organiseert:
Infonamiddag brand- en diefstalpreventie
op zaterdag 17 oktober 2020 (15u – 17.30u)
in De Poort, Markt 27
Hoe kan je brand en diefstal voorkomen? De
diefstalpreventieadviseur van de politie leert
het jou. De brandpreventie-adviseur wijst op
gevaarlijke gewoontes en geeft je tips.
Infoavond ‘ik koop, ik leen’ op dinsdag 20
oktober (19u) Sociaal Huis Wichelen
(Raadzaal, 2de verdieping), Oud Dorp 2, 9260
Wichelen
Een huis kopen en een lening afsluiten is een
grote stap. Moeilijke termen komen op je af.
Maar wat betekent dat? Een notaris maakt je
stap voor stap wegwijs.
Voor beide sessies is deelname gratis, maar
vooraf inschrijven is wel verplicht via 09 365
46 36 of woonplus-lww@laarne.be

Werd je fiets meegenomen tijdens de
weesfietsenactie? Dan kan je deze ophalen
in het gemeentelijk magazijn. Na enkele
maanden worden de weesfietsen verkocht
door de jeugddienst.
Het verwijderen van weesfietsen zorgt voor
een nettere stationsomgeving en meer ruimte
voor andere fietsen.
Op zaterdag 24 oktober organiseren
‘De Collega’s (Vriendenkring van
Gemeentebestuur Wetteren) een
tweedehands fietsenverkoop. Van 09.00u
tot 12.00u zijn de fietsen te koop in het
Gemeentelijk Magazijn aan de Peperstraat 3.
De prijzen verschillen per fiets. Wees er snel
bij, want op=op!
Door de corona-crisis zijn er wel een aantal
maatregelingen die we gaan treffen. Zo
worden potentiele kopers per 5 personen
tegelijk binnengelaten. Ook wordt de tijd dat
u fietsen kan kiezen, beperkt tot een kwartier.

Het volgen van looplijnen, het ontsmetten
van handen en het respecteren van andere
veiligheidsvoorschriften werden intussen ook
getest en goedgekeurd.
Vanaf 1 oktober kan je tickets bestellen voor
de voorstellingen in november en december.
Dit kan online en aan de balie. Via mail of
telefoon reserveren is niet mogelijk.
Wil je graag een laatste update van
het programma? Dan raden we je aan
om regelmatig onze website www.
ccnovawetteren.be te bezoeken. Laatste
wijzigingen kan je steeds hier terugvinden.

Ik was nooit fan van handen geven.
Ik was nooit fan van handen geven.
Klammig en zweterig of rillend koud?
Stevig, maar kort?
Hoelang precies?
Ik droomde ooit, gerust gelaten te worden.
Uitslapen zonder schuldgevoel.
Tijd voor achterstalligheden.
Een eindeloze zondagmiddag.
Geen idee, dat mijn levensstijl een benaming had.
Werkelijke onwenselijkheden worden heden.
En blijken niet wat ze leken te zijn.
Dezelfde vragen passeren de revue.
Klammig en zweterig of rillend koud?
Stevig, maar kort?
Hoelang precies?
Ik droom nu, van een onwerkelijk wenselijk verleden.
Ieders kaak te mogen kussen
En toegeven:
Ik was nooit een fan van handen geven.

met dank aan Amarant Plas

GRATIS INSTAP CAMBIO
VERLENGD!

voor het gedicht
en een leerling van juf Meghan Vanderbruggen
voor de tekening (Academies Wetteren)

Rij je minder dan 11.000 km per jaar? Dan
maak je beter gebruik van een deelwagen
dan van je eigen wagen. Wist je dat er in
Wetteren drie Cambiowagens beschikbaar
zijn?
Schrijf je nu in via www.cambio.be, maak
gebruik van de code “cambio2020” en krijg
nog tot half november een gratis instap ter
waarde van 35 euro.

14 OKTOBER 2020

Maak je keuze uit deze soorten:

Een
boom
vanaf €5

Groen en lekker?
Plant een fruitboom!
Was je er vorig jaar te laat bij om een
fruitboom te adopteren? Dan is dit je
ultieme kans. Dit najaar organiseren we een
echte (fruit)boomplantactie.
Bomen zijn onze groene longen: ze geven
zuurstof, filteren CO2 en fijn stof uit de lucht,
koelen hun omgeving af en helpen zo tegen
hittestress. Vogels vinden er een schuil- en
nestplek.
Fruitbomen doen nog een tikkeltje meer:
hun bloesems kleuren je tuin in het voorjaar
en zijn een voedselbron voor insecten. In
ruil zorgen ze voor de bevruchting van je
fruitboom waardoor jij na de oogst kan
genieten van dagvers, onbespoten en gratis
fruit uit eigen tuin. En je leert je kinderen dat
fruit niet in de winkelrekken groeit.
Het plantgoed komt van lokale
boomkwekerijen. Je betaalt slechts de helft
van de groothandelprijs. Lokaal Bestuur
Wetteren betaalt de rest. Je hebt al een
boom vanaf 5 euro!

Er is voor elke tuin wat wils:
- kleinfruit en zuilfruit voor kleine tuinen of 		
voor in potten op je terras
- kleine fruitbomen (halfstam) voor kleine tuinen
- grote fruitbomen (hoogstam) voor 		
grotere tuinen
Wil je meerdere bomen planten? Hou er dan
bij je bestelling rekening mee dat je boom
voldoende ruimte nodig heeft. Voor een
hoogstam voorzie je 8 à 10 m plantafstand.
Voor een halfstam is 5 à 8 m voldoende.
Bestellen kan van 14 tot en met 28 oktober 2020
via de online webshop op onze website.
Diverse variëteiten van appels, peren, pruimen,
kersen en bessen zitten in het assortiment.
Ontdek ze allemaal via deze link: www.wetteren.
be/boomplantactie Heb je geen computer
of internet? Bel naar 09 369 00 50 en leg je
afspraak op het gemeentehuis vast.
Je haalt je bestelling af op zaterdag 5 december
in het gemeentelijk magazijn in de Peperstraat.
Meer info: team grondgebiedszaken via e-mail
woonenleef@wetteren.be

APPEL

PRUIM

Hoogstam
- Belle De Boskoop
- Jacques Lebelle
- Henri Calle’s Favourite
- Dubbele Bellefleur
- Transparente de Lesdain

Hoogstam
- Belle de Louvain
- Reine Claude d’Oullins
- Opal

Halfstam
- Reine des Reinettes
- Melrose
- James Grieve
- Winston
- Elstar
Zuilvorm
- Rondo
- Rhapsodie
- Sonate

PEER

Halfstam
- Mirabelle de Nancy
- Jubileum
- Altesse Double

Sterk Wetteren!

Kop op! Samen doorzetten nu

Lokaal bestuur Wetteren heeft ambitieuze doelstellingen voor de komende jaren. Om die te
behalen zoeken gemeente en OCMW Wetteren bijkomende enthousiaste personeelsleden om
de huidige teams te versterken. We zoeken zowel ‘teamcoaches’, die een team binnen onze
organisatie zullen leiden, als ‘teamleden’, die vanuit hun kunnen, kennis en ervaring samen met
het team de resultaten helpen te behalen. Samenwerking, Professionaliteit, Enthousiasme en
Klantgerichtheid zijn onze kernwaarden. We bieden je niet alleen een interessant loonpakket
met heel wat voordelen, maar ook fantastische collega’s in een snel evoluerende organisatie.
Ben jij de geknipte persoon om één van onze teams te versterken, bezorg ons dan snel jouw
kandidatuur!

Corona zit in ons dagelijks leven verweven.
De zes gouden regels zijn het beste middel
om dit virus onder controle te houden.
Ook jouw inspanningen maken het verschil.
Hou vol, voor jezelf en voor mekaar!

Alle info op www.wetteren.be/vacatures.

Halfstam
- Clapp’s Favourite
- Conference
- Beurré Hardy
- Beurré Alexandre Luca
- Comtesse de Paris
Zuilvorm
- Obelisk

Wees solidair en werk mee met
contactopvolging. De gratis app Coronalert
kan je daarbij helpen (www.coronalert.be).
Geef ook alle info als je opgebeld wordt door
een contact tracing centrum. Denk eraan dat
je zo veel miserie en uitbreiding van het virus
helpt voorkomen.

Wat mag er nu weer en wat mag niet?
KERS
Hoogstam
- Bigarreau Noir
- Kordia
- Bigarreau Burlat

WETTEREN ZOEKT:

WETTEREN ZOEKT:

WETTEREN ZOEKT:

Teamcoaches

Verpleegkundigen

In uiteenlopende teams
over de hele organisatie
Op A- en B-niveau

(gebrevetteerd en gegradueerd)

Huishoudelijk
medewerk(st)ers /
Schoonmaakmedewerk(st)ers

BESSEN
www.wetteren.be/vacatures

Hoogstam
- Légipont
- Saint Rémy
- Dubbel Flup
- Triomphe de Vienne
- Bonne Louise d’Avranches

Wat is jouw reden om vol te houden?
Check de redenen van anderen
die bewust kiezen voor een positief
toekomstbeeld
https://11miljoenredenen.be/nl

In elk geval, zorg ervoor dat je altijd een
mondmasker bij je hebt. Zet het op als je
twijfelt, zo ben je zeker. En was regelmatig je
handen én je mondmasker!

- Rode bes: Jonkvrouw Van Tets
- Witte bes: Witte Parel
- Zwarte bes (cassis): Titania
- Kruisbes: Hinnomâki Rot
- Herfstframboos: Autumn Bliss

en Verzorgenden

In woonzorgcentrum Schelderust
Kijk op
www.wetteren.be/vacatures
Luc.degussem@wetteren.be
09 368 85 00
of
Koen.devriendt@wetteren.be
09 368 85 10

In woonzorgcentrum
Schelderust
En op andere locaties van het
Lokaal Bestuur
Kijk op
www.wetteren.be/vacatures
vacatures@wetteren.be
of 09 369 00 50

Sinds vrijdag 9 oktober gelden er strengere
coronamaatregelen om het virus in te dijken.

💕

Je mag maximaal 3 nauwe contacten
hebben naast de mensen waarmee je
samenwoont.
Nodig maximum 4 personen bij je
thuis uit maar hou (en hou 1,5 meter afstand).
Cafés sluiten om 23 u. Per tafel mag je
maximaal met 4 personen zitten.
Spontaan samenkomen op straat mag
tot max 4 personen.
Deze regels gelden voorlopig gedurende
1 maand.

👩👱👴👵
🕚
👥
🌈

Meer info:
www.info-coronavirus.be/nl/news

Symptomen van Covid-19? Blijf thuis en bel
je huisarts. Hij/zij zegt je aan de telefoon wat
je moet doen en of je getest moet worden.
Meer tips vind je op www.info-coronavirus.
be. Zit je met specifieke vragen? Bel gratis
met het federale callcenter op 0800 14 689.
P.S. Denk je er ook aan om regelmatig te
VERLUCHTEN nu we veel meer tijd binnen
doorbrengen?

Heb je je gratis mondmasker van de
overheid bij de apotheker opgehaald?
Zeker doen. Er ligt daar nog een
voorraadje te wachten.

