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Wedstrijd #WarmWetteren
Het lokaal bestuur heeft een tandje
bijgestoken, en de straten versierd. Helaas
kunnen we geen versiering in elke straat
hangen, dus daarom een warme oproep naar
jullie: breng licht in de duisternis, en versier je
woning, boom of struik in de voortuin.
Post één of meerdere foto’s van je
decoratie op je eigen Facebook-profiel
en voeg de hashtag #WarmWetteren toe
in je beschrijving. Vergeet niet om je foto
openbaar te publiceren. Anders kunnen
wij, en andere Wetteraars, je versiering niet
bekijken. In januari zal Weg van Wetteren de
foto’s met de meeste likes met een verrassing
belonen

Maar er is ook veel moois gebeurd. Het werd
niet in het nieuws vermeld, maar we stonden
klaar voor elkaar. Je hebt boodschappen
voor je buur gedaan, of je oma/opa zoveel
mogelijk via Skype opgebeld. Je hebt
een glimlach op iemands gelaat getoverd,
door mondmaskers te naaien of ze aan
huis te leveren. Je hebt elke avond om
20 uur geapplaudisseerd, om je respect
voor de helden van de zorg te betuigen.
Wetteraars hebben een front tegen corona
gevormd.
Om het jaar met een positieve noot af te
sluiten, staat december in het teken van
Warm Wetteren. Doe je mee?

Beter een goede buur dan een verre vriend.
Om je buren beter te leren kennen en de
kerstsfeer bij iedereen in huis te brengen,
dagen we je uit om een kerstkaartje naar
je buren te schrijven. Eentje links en eentje
rechts, of schrijf een kaartje naar alle
inwoners in je wijk.
Doe mee, en zo ontvangt elke Wetteraar
minstens één kerstkaart!

LOKALE POLITIE ZET OOK
DRONE IN

Is het te druk? Ook tijdens de week zijn de
winkels open. Je kan altijd op een rustiger
tijdstip terugkeren.

Het nieuwe zwerfvuil: mondmaskers in de
berm, op parkings, in beken, vijvers, noem
maar op.

De Wetterse winkels hebben sinds het
afscheid van de geliefde collega Reine De
Coninck een verlicht hart opgehangen in hun
etalage. Kom langs en koop lokaal, zo toon
ook jij je hart aan de winkeliers.

We kunnen niet buiten het dragen van een
mondmasker. Maar we hebben wel invloed op
hoe we ermee omgaan:
- in wegwerpmondmaskers zit behalve
papier ook plastic verwerkt. Gooi ze in de
vuilbak, bij het restafval.
- raap je mondmasker op als het per
ongeluk op de grond valt
- gebruik een degelijk (was- en 		
herbruikbaar) masker, die waaien
minder snel weg

Extra ogen vanuit de lucht, die heeft het
politiekorps Wetteren – Laarne – Wichelen.
Zij gebruiken het drone-toestel enkel binnen
het wettelijk kader en met respect voor de
privacy.

De eindejaarsactie duurt tot en met
2 januari 2021.

Schrijf een kerstkaartje
naar je naaste buren
Het voorbije jaar zijn er erge dingen
gebeurd. We konden onze geliefden niet
zien, zaten in lockdown en sommigen
hebben een dierbare verloren.

MAAK VAN JE MONDMASKER
GEEN GRONDMASKER

Kerst in woonzorgcentra
Alle woonzorgcentra in Wetteren hebben
het zwaar te verduren gekregen. Om
de feestdagen een tikkeltje gezelliger
te maken, willen we zoveel mogelijk
kerstkaartjes, nieuwjaarsbrieven,
knutselwerkjes, tekeningen … naar
de woonzorgcentra brengen.
Maak samen met je kinderen een tekening
of schrijf een brief met de beste wensen
voor 2021, en deponeer ze voor 20
december in de grote brievenbus naast het
gemeentehuis op Rode Heuvel (de oude Sintbrievenbus). Op 21 december brengen we
alle kerstwensen naar de woonzorgcentra.

Toon je hart en koop lokaal

Radio Warm Wetteren

Sinds 1 december 2020 zijn de winkels terug
open. Onze lokale handelaars hebben alles
voorbereid om veilig te kunnen shoppen.
Om drukte op zaterdagen te vermijden is er
Late Night Shopping op 18 december en zijn
er koopzondagen op 13, 20 en 27 december
2020. Plan jouw eindejaarsaankopen in
Wetteren bij lokale handelaars en maak
gebruik van deze extra tijd. Zorg mee
voor een goede spreiding van het aantal
kooplustigen en steun tegelijk de Wetterse
winkels in moeilijke tijden.

We willen het jaar letterlijk met een positieve
noot afsluiten. In samenwerking met Radio
Accent gaan we twee dagen de ether in.
Je vindt ons op zaterdag 19 december,
en zondag 20 december tussen 13 uur
en 18 uur in de studio van Radio Accent
(Bookmolenstraat 7). Je zal alle uitzendingen
kunnen volgen via 106.1 FM en via
livestream op de gemeentelijke website
www.wetteren.be.

De lokale handelaars houden zich aan de
regels, hou jij zelf ook rekening met de
veiligheidsvoorschriften bij het shoppen?
-

loop aan de rechterkant van de
winkelstraat

-

zet je mondmasker ook op straat op
wanneer het druk is

-

hou minstens 1,5 m afstand

-

kom alleen winkelen

-

beperk je bezoek in de winkel tot een
half uur

Je kan vooraf een nummer aanvragen via
www.wetteren.be/wetterenhelpt.
Elke reden is een goede reden. Per uur
nodigen we een aantal Wetteraars in de
studio uit. Misschien kom jij op antenne, en
kun je zelf vertellen waarom en voor wie je
dit nummer aangevraagd hebt. We ontvangen
graag jullie verzoeknummers ten laatste op
donderdag 17 december.
We hebben vrijwilligers nodig om dit
evenement in goede banen te leiden.
Wil je helpen? Schrijf je in via
www.wetteren.be/wetterenhelpt.

Bijvoorbeeld tijdens evenementen, bij
gerechtelijke opdrachten of verkeersacties,
bij heterdaad diefstallen en inbraken,
transmigratieproblematiek aan parkings
E17 en E40, maar ook voor het overzicht
bij verkeersongevallen. Huiszoekingen van
de recherche en het verlenen van bijstand
aan de brandweer daar bewijst de drone
zeker zijn nut. Het is een meerwaarde in de
dagelijkse werking van onze lokale politie.
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Enkel twee inspecteurs die een intensieve
opleiding tot dronepiloot gevolgd hebben
mogen met de drone werken. Het toestel is
compact, snel inzetbaar, uitgerust met een
infraroodcamera, thermische opties en een
luidspreker. De beelden van de dronecamera
worden op een beveiligde politieserver
geplaatst zodat voldaan is aan de wet op de
gegevensbescherming.

OPGEPAST
WANGIRI-FRAUDE!
In onze regio worden veel mensen
opgebeld door een onbekend
buitenlands telefoonnummer.
Bel dan nooit zomaar terug! Twijfel
je over de betrouwbaarheid van een
nummer dat je opbelt?
Hang meteen op wanneer je geen
antwoord krijgt aan de andere kant van
de lijn.
Financiële schade? Dien klacht in bij de
politie.
Meer info: http://www.safeonweb.be

#WARMWETTEREN

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.

Kerstbubbel
of nieuwjaarswandeling?
Kerstmis vieren we dit jaar in bepekte
kring, binnen het gezin. Klein maar fijn,
knus en gezellig, maakt niet uit met
hoeveel personen dat exact is. Grotere
familiesamenkomsten zijn uitgesteld. Maar
ontmoetingen in open lucht op veilige
afstand en/of met mondmasker tot 4
personen kunnen wel.
Heb jij ook een creatief maar veilig
alternatief? Deel je inspiratie als kerst- of
nieuwjaarstip met anderen. Wat dacht je van
op twee locaties identiek hetzelfde menu
klaarmaken en digitaal contact maken om
het samen op te eten? Of neem die goede
oude telefoon tussendoor om eens te horen
hoe de kalkoen ginder smaakt. Een digitaal
gezelschapsspel spelen of een familiequiz in
mekaar steken en delen dat kan allemaal wel.
Haal ook op tijd een frisse neus en geniet
van de sfeerverlichting. Onverwachte
ontmoetingen zijn een leuke afwisseling. Of
plan een bijpraatmoment met vier op een
mooie Wetterse buitenlocatie en geniet van
die quality time.

Mantelzorgers,
jullie zijn
goud waard!

Dit jaar geen vuurwerk als het nieuwe jaar
begint. Het is niet alleen verboden in gans het
land, na zo’n dramatisch jaar is het gewoon
geen goed idee. We willen ook vermijden
dat gewonden bij het afvuren van vuurwerk
nog eens extra belastend zijn voor de
ziekenhuizen.

Zorg je voor een buur, vriend, familielid
of een ziek kind? Dan ben jij één van die
vele ‘gouden’ mantelzorgers die dagelijks,
onbetaald, zorg dragen voor een ander. Een
kleine boodschap, ondersteuning in het
huishouden, tot 24u op 24u verzorging,…
Stuk voor stuk waardevolle zorg!

Wil je op de hoogte blijven van
toekomstige acties voor mantelzorgers
of mantelzorgactiviteiten in het Lokaal
Dienstencentrum De Koffiebranderij?
Registreer je dan als Wetterse
mantelzorger via www.wetteren.be/lokaaldienstencentrum-de-koffiebranderij

Focus je vooral op wat wél allemaal kan.
Dit wordt een eindejaar als geen ander en
later zullen we ons deze kerstperiode en
oudejaarsavond van 2020 blijven herinneren.
Net omdat het zo anders dan anders geweest
is.

Vaak zijn er heel fijne momenten samen,
soms rol je ineens in de mantelzorg of weegt
de zorg eens door. Draag daarom goed
zorg voor jezelf en deel regelmatig jouw
ervaringen met mensen om je heen. Op die
manier kunnen anderen er ook zijn voor jou,
kan je even op adem komen en hoef je de
zorg niet alleen te dragen.

Heb je suggesties voor
mantelzorgactiviteiten, laat het ons weten
via dienstencentrum@wetteren.be
of 09 366 02 42

Op 25-26 december en op 31
december en 1 januari zijn alle
gemeentelijke diensten gesloten.
Donderdagvoormiddag 24 december
kan je wel nog terecht in het
gemeentehuis en het Sociaal Huis.

Wil je je ervaringen en tips delen met
anderen of neem je liever deel aan een
workshop of infosessie over o.a. het nieuwe
mantelzorgstatuut? Elke 2e donderdag van
de maand, telkens van 14 uur tot 16 uur kan
je terecht in Lokaal Dienstencentrum De
Koffiebranderij. In samenwerking met de
erkende mantelzorgverenigingen “Liever
Thuis”, “Samana” en “Coponcho” werken we
een aanbod uit voor jou.

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!
-

een expert Jurist

-

een expert en een deskundige Communicatie

-

een expert Gebouwen en een expert ICT

-

een expert Burger

-

een deskundige en een expert Mobiliteit

-

4 deskundigen Stadsbeleid (2 projectleiders, 1 Lokale Economie, 1 Handhaving)

-

een expert Jeugd

-

een deskundige Wegen

-

3 kinderbegeleiders

-

een teamcoach Gebouwen en ICT

KERSTPROJECT
KUNSTACADEMIE
“Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn
uw takken wonderschoon.”
De KunstAcademie voor Muziek en
Woord Wetteren versiert dit jaar jouw
kerstboom met sfeervolle muziek, warme
kerstwensen en winterse magie. Je kan
daarvan meegenieten als je de QR-codes
inscant. Die vind je op de affiches die her en
der in Wetteren zullen worden opgehangen.
Met al deze kersttaferelen willen we graag
een lichtpuntje zijn in deze bijzondere tijden.
We wensen iedereen alvast een gezellig
kerstfeest en een nieuw jaar vol levenslust!
Dit project kwam tot stand i.s.m. de
creatievelingen van De KunstAcademie voor
Beeld Wetteren.
Info: KunstAcademie Muziek en Woord,
09 369 24 90

CC NOVA LIVESTREAMT
FAMILIEVOORSTELLING NAAR
SINT-LODEWIJK

VERRUKKELIJK LOKAAL: HET
KORTE KETENAANBOD IN
ONZE REGIO

Woensdag 6 januari speelt Collectief Verlof
de familievoorstelling ‘Moenieworrienie’
in de schouwburg van Leuven. Wat dit
met Wetteren te maken heeft? Samen
met Cultuurconnect livestreamen een
aantal cultuurcentra de voorstelling naar
zorginstellingen voor kinderen in hun
gemeente. Dankzij cc Nova kijken ook de
kinderen van Sint-Lodewijk mee.

Begin december lanceerden Rivierpark
Scheldevallei en ‘PDPO Herstructurering
en doordachte uitbouw Recreatiepool
Donk Berlare’ samen een nieuwe brochure
Verrukkelijk Lokaal. De brochure en
bijhorende website zetten aanbieders
van lokale producten uit Berlare, Laarne,
Wetteren en Wichelen in de kijker.

Cultuurconnect – het digitaal steunpunt
voor de cultuurcentra – startte vorig jaar
met de ondersteuning van livestreaming van
voorstellingen naar zorginstellingen. CC Nova
doet dit seizoen voor het eerst mee. Hiermee
wil het cultuur brengen bij doelgroepen
waarvoor het door omstandigheden – in
dit geval fysieke of mentale beperkingen –
moeilijk is naar de theaterzaal te komen.
Info: Cultuurcentrum Nova, 09 365 20 20,
www.ccnovawetteren.be

Een uitgestippelde fietstocht doorheen
het mooie landschap brengt je langs de
unieke Scheldenatuur waarbij je onderweg
verkooppunten van lokale lekkernijen
tegenkomt. Je kan de brochure ophalen
in de bibliotheek van Wetteren en bij de
deelnemende producenten.
Alle info vind je ook op https://
rivierparkscheldevallei.be/korte-ketenlandbouw/kalkense-meersen-en-donkmeer

STUDIERUIMTE
Ben jij op zoek naar een stil plekje om te
studeren? De gemeente voorziet weer een
studieruimte in De Poort. Deze wordt volgens
de coronamaatregelen georganiseerd.
Daarom is het noodzakelijk een studieplek
te reserveren en is een mondmasker continu
verplicht. Meer informatie vind je op www.
wetteren.be/studieruimte
We wensen alle studenten alvast veel succes
bij het studeren en mooie resultaten na de
examens!

ZADEN GEZOCHT VOOR
ZADENBIBLIOTHEEK
Het opzet van een zadenbib is eenvoudig.
Je neemt gratis zaden van groenten, bloemen
en kruiden mee uit de bib. In ruil schenk je
een deel van jouw zadenoogst terug.

Alle informatie én de functiebeschrijving van elke vacature vind je terug op de website
www.wetteren.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met 18 januari 2021.

Om in januari te kunnen starten met een
gevarieerde zadencollectie, zoeken we
verschillende groenten-, bloemen- en
kruidenzaden. Heb je groene vingers? Ben je
een gepassioneerd moestuinier? Schenk ons
dan zaden uit jouw eigen moestuin.

GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE IN 2021?

De zadenbibliotheek is een initiatief van
Moestuiniers Wetteren en omstreken en
bibliotheek Wetteren.

We weten allemaal dat 2020 een zeer vreemd jaar was/is. Massabijeenkomsten kunnen
ook begin volgend jaar nog niet.
Helaas moeten wij ook onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie annuleren, het is immers niet
mogelijk deze onder veilige omstandigheden te organiseren.
We hopen samen met jullie dat we dit in de toekomst wel opnieuw kunnen organiseren
en zorgeloos het glas kunnen heffen op het nieuwe jaar.

Meer info:
wetteren.bibliotheek.be/zadenbibliotheek
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