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31 MAART 2021

CULTUUR OP DE FIETS

Stijgende wielerkoorts vanaf april: het 
is een jaarlijks fenomeen. Het Gentse 
theatergezelschap Compagnie Cecilia en 
cultuurcentrum Nova spelen hierop in met 
een leuk fietsinitiatief. Vanaf zaterdag 3 april 
kan je ‘Tour de Théâtres’ rijden.

Deze fietsroute slingert over idyllische wegen 
langs cc Nova en de cultuurhuizen van Sint-
Lievens-Houtem, Oosterzele en Merelbeke. 
Op elke plek kan je op adem komen en 
coronaproof in de buitenlucht een stukje 
cultuur meepikken: van mini-expo’s over 
tafelgesprekken tot animatiekunstwerkjes. 
De route start en eindigt aan De Expeditie in 
Gent, maar je kan op gelijk welk punt in- en 
uitstappen.

Je ontdekt alle info over ‘Tour de Théâtres’ 
op de website van cc Nova.

ONZE KERKTUIN

In september 2020 werd het startschot 
gegeven voor de werken aan de kerktuin 
naast de Sint-Gertrudiskerk. Vandaag mogen 
we de opening van dit project aankondigen.

Om de verbondenheid tussen de Markt, 
het Rode Heuvel plein en de Schelde te 
verhogen, werden een aantal gebouwen 
dicht bij de kerk afgebroken en zullen samen 
met de omliggende ruimte worden onthard. 
Zo ontstaat meer publieke ruimte die een 
cruciale en groene verbinding vormt tussen 
de Markt en de Schelde. Zo komt de kerk 
beter tot haar recht en wordt een groene 
stapsteen in de verstedelijkte doortocht van 
de Schelde door Wetteren.

De provincie draagt een deel van de kost 
via een subsidie voor het proefproject 
‘ontharding’.

WELKOM IN DE KRAAMKAMER VAN MOEDER NATUUR

Het is mooi dat mensen de natuur opnieuw ontdekt 
hebben maar het zorgt wel voor bijkomende druk op 
onze natuurgebieden.

In het voorjaar is de natuur extra kwetsbaar.  
Je bevindt je in de kraamkamer van Moeder Natuur, 
met broedende, parende en barende dieren en 
nieuwe, groeiende planten.

Geniet, maar kom met respect. Blijf op de paden,  
hou honden aan de lijn en laat geen afval achter. 

Als het jouw beurt is krijg je een 
persoonlijke uitnodiging per brief 
van de Vlaamse overheid. 

Indien je een digitale brievenbus 
hebt die gekoppeld is aan Mijn 
burgerprofiel, dan vind je daar een 
kopie van je uitnodiging. (meer 
info via burgerprofiel.vlaanderen.
be)

In deze brief staat jouw  
persoonlijke vaccinatiecode.  
Enkel met die code kan je 
je afspraak bevestigen of 
verplaatsen. Normaal krijg je 
meteen een voorstel voor de  
twee afspraken. Best maak je  
je hiervoor vrij, maar verplaatsen 
kan.  
 
Dat kan online maar ook via 
de telefoon. Daarvoor is een 
lokaal callcentrum opgericht. 
Dat 0800-nummer staat op je 
uitnodiging. 

Zonder de uitnodiging kan 
je geen afspraak maken. Je 
moet dus altijd wachten op je 
uitnodiging. 

MAAK GRIJS GROENER

Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de 
klimaatoplossing! Door je tuin of terras als 
een stukje natuur in te richten, heb je niet 
alleen een aangenaam plekje voor jezelf, 
je draagt ook bij aan een beter klimaat. 
Om hitte, droogte en wateroverlast in de 
toekomst te bestrijden zijn twee maatregelen 
nodig: vergroenen en ontharden.  
De komende maanden vind je hier tips om 
meer ruimte te creëren voor inheems groen, 
regenwater en biodiversiteit.

We beginnen met gras: 
Maai minder vaak, laat een deel van het gras 
en de madeliefjes wat langer en hou enkel de 
looppaden kort. 

Een graslandje met biobloembollen of een 
bloemenweide zijn vrolijke alternatieven 
voor een klassiek saai gazon en zoveel 
plezanter om in te spelen. Pas ook op met 
robotmaaiers die schade aan egeltjes kunnen 
toebrengen.

KORTJES:

Op 13 april zal er om 19.30 uur een online 
infomoment komen rond het project 
Bookmolenstraat. Wil jij deze webinar 
meevolgen? Surf dan naar https://
www.wetteren.be/digitaal-infomoment-
project-bookmolenstraat

 
Kringloopgoederen worden gratis 
ingezameld op het recyclagepark. Wist 
je dat daar ook herbruikbare kledij bij 
hoort? 

 
Er komen steeds meer meldingen van 
cibercrime en phishing. Test je kennis via 
safeonweb.be/nl/doe-de-phishingtest 

 
Planten- en zadenruilbeurs 
Op 5 april kan je van 9 tot 14 uur 
terecht bij Velt voor een planten- en 
zadenruilbeurs.Deze zal op een Corona 
veilige manier kunnen doorgaan bij  
Van Hauwermeirsmolen, 
Watermolenstraat 64. 

Alle info en inschrijvingen: 
veltwetteren@gmail.com

Je bevestigt meteen de afspraak 
voor je eerste en je tweede dosis. 
Let op! De timing van de tweede 
dosis is belangrijk. Die moet binnen 
een bepaalde tijd na de eerste dosis 
volgen. Je hebt hier maar één of 
hooguit een paar dagen ruimte voor. 

Je afspraak bevestigen is echt nodig, 
zo help je het vaccinatiecentrum om 
alles efficiënt te organiseren. Dan gaan 
er geen vaccins verloren aan het einde 
van de dag. Wil je geen vaccin?  
Laat dat ook weten. Dan geven we 
jouw vaccin aan iemand anders. 

Er zijn weinig medische redenen om je  
niet te laten vaccineren. 
- Ernstige allergische reacties  
 op een vaccin of medicatie,   
 bespreek je vooraf met  
 je huisarts. 
- Heb je koorts of andere  
 symptomen van een infectie op   
 de dag van je afspraak?  
 Annuleer dan je afspraak en maak  
 een nieuwe wanneer je genezen   
 bent.

Je hoeft niets te betalen, de vaccinatie 
en het vaccin zijn gratis. 

Hou er rekening mee dat je ongeveer 
45 minuten tijd nodig hebt in het 
vaccinatiecentrum.  
Kinderen of huisdieren achterlaten in 
de auto is dus niet mogelijk.

WOONPLUS ORGANISEERT GROEPSAANKOOP  
SANERING STOOKOLIETANKS

Heb je nog een oude stookolietank die je niet meer gebruikt?  
Laat die leegmaken, reinigen of verwijderen door een erkende tanktechnicus.  
Een ondergrondse tank kan je laten opvullen met zand, schuim of gelijkwaardig materiaal.  
Voorkom bodemvervuiling en doe mee met deze groepsaankoop.  
Schrijf je vrijblijvend in tussen 1 april en 15 juni 2021 via www.woonplus-lww.be  
(activiteiten – groepsaankoop sanering stookolietanks) of via 0470 88 07 76 of 09 369 00 50.

HOE WORD JIJ UITGENODIGD VOOR JE VACCINATIE?



Op weg naar de vrijheid Buitenspeeldag Plant je eigen bos!
Bossen verbinden mensen, zuiveren onze 
lucht, zorgen voor verkoeling, verhogen de 
biodiversiteit, …. Daarom gaat de gemeente 
op zoek naar percelen om aan te kopen 
en te bebossen en wil jullie helpen met de 
aanplant van een eigen bos(je).

Zelf een bos aanplanten … een wild idee? 
Zeker niet! Een geweldig idee? Ja! Al staan 
daarom morgen jouw boompjes nog niet 
in de grond. Zo moet je zeker zijn dat je 
perceel mag bebost worden. Welke bomen 
kies je? Hoeveel subsidies krijg je? Je merkt 
het, er komt nogal wat bij kijken, maar laat 
je hierdoor niet afschrikken. Vele partners, 
verenigd in “de bosalliantie”, staan klaar  
om je te helpen.

Met de campagne “Plant je eigen bos” wil 
de Vlaamse Regering particuliere eigenaars 
helpen met hun bebossingsproject, 
zowel financieel (bebossingssubsidies) 
als inhoudelijk (opmaak vergunnings- en 
subsidieaanvragen, beplantingsplan, …). 

Wie een eigen bos wil aanplanten kan zich 
registreren op www.plantjeeigenbos.be.  
Door je te registreren word je in contact 
gebracht met een partner uit de bosalliantie 
die jou persoonlijk verder begeleidt in de 
realisatie van je bos: Natuur en Bos, De 
Bosgroepen, Bos+, het Regionaal Landschap, 
…. Via deze website kan je, op basis van 
de ligging en grootte van je perceel, laten 
berekenen hoe groot jouw subsidie kan zijn. 
Zo kan je voor het bebossen van een perceel 
van 0,58 ha (5.800 m²) een subsidie van zo’n 
14.500 euro ontvangen. Voor kleinere bosjes 
tot max. 5.000 m² is er een gemeentelijke 
subsidie van € 15 per 100 m².

We horen het graag als ook jij een bos 
aanplant in Wetteren  
woonenleef@wetteren.be.

VOLGENDE GENERATIE 
SLECHTVALKEN IN DE MAAK

Op 8 maart, exact dezelfde dag als 
vorig jaar, lag er een eerste ei in de 
slechtvalkennestkast op de St Gertrudiskerk. 
In dezelfde week werden er nog 3 eieren 
bijgelegd. 

Het legsel is nu compleet! Vanaf nu wordt er 
klokrond gebroed. De oudervogels wisselen 
mekaar af, maar moeder doet het meeste 
werk. Vader brengt haar prooien op het nest 
zolang ze broedt.

We verwachten de kuikens vanaf half april. 
Geniet mee van de unieke livebeelden via 
https://webcam.wetteren.be

Jozef Huylebroeck (96) kreeg op 18 maart 
zijn AstraZeneca prik: “Ik wil gewoon 
gevaccineerd worden zodat ik weer andere 
mensen kan zien en mijn vrijwilligerswerk 
weer kan doen.” 

Waarom kies ook jij best voor vaccinatie? 
Vaccinatie is onze uitweg uit deze pandemie. 
Het vaccin voorkomt dat je ernstig ziek wordt 
en redt levens. 

De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 
oploopt, is véél kleiner dan wanneer je je niet 
laat vaccineren. Alle huidige corona vaccins 
zorgen voor een heel goede bescherming 
tegen ernstig ziek worden.

Als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, 
dan is de ganse gemeenschap beschermd. 
Je helpt zo ook een dam opwerpen voor 
zij die zich omwille van onderliggende 
gezondheidsproblemen niet kunnen laten 
vaccineren. Tot slot help je om de druk op de 
ziekenhuizen te verlichten zodat de gewone 
zorg terug kan doorgaan.

Hoe veilig zijn de vaccins? 
Omdat wetenschappers al langer bezig waren 
met onderzoek naar deze vaccins, moesten 
ze niet van nul herbeginnen. 
Overal ter wereld werd topprioriteit gegeven 
aan dit onderzoek. Daardoor ging het veel 
sneller dan de klassieke ontwikkeling van 
een medicijn. Alle noodzakelijke stappen 
werden doorlopen, maar de ontwikkeling en 
goedkeuring van de vaccins kreeg voorrang 
vanwege de noodsituatie. Er werd dus niet op 
veiligheid ingeboet.

Alle info over de verschillende vaccins vind 
je op www.laatjevaccineren.be/covid-19-
vaccins/soorten-vaccins

Word ik ziek van het vaccin? 
Je lichaam kan reageren op het vaccin, en 
dat is normaal. Het vaccin is een indringer en 
maakt antistoffen aan. Ben je jonger dan 55 
dan zal de reactie heviger zijn dan bij oudere 
mensen. 

Op 21 april is het weer Buitenspeeldag! 
Door alle maatregelen is het helaas nog niet 
mogelijk om een evenement op de Markt en 
Rode Heuvel te organiseren. Maar, buiten 
spelen kun je gelukkig overal! Dus speel 
deze Buitenspeeldag in je tuin, in het bos, 
op een speeltuin, of op straat.  

Dit jaar mogen er ook op de Buitenspeeldag 
speelstraten georganiseerd worden, de 
Buitenspeelstraten! Hoe doe je dat? Kijk eens 
op www.wetteren.be/speelstraat of je straat 
aan de voorwaarden voldoet. Is dat zo? Vraag 
dan voor 7 april je speelstraat aan via de 
website. Het lokaal bestuur zal dan borden 
bezorgen om op woensdagnamiddag de 
straat af te sluiten. De jeugddienst bezorgt je 
een tof pretpakket, waar je je de hele middag 
mee uit kan leven met de andere kinderen in 
de straat.  

Doe jij ook mee met de #1000UurDeDeurUit-
challenge?  
In één jaar 1000 uur de deur uit en naar 
buiten om te spelen, chillen of sporten, 
lukt jou dat? Houd je buitenuren bij in de 
Buitenspeeldagtracker. Alle kinderen krijgen 
deze mee naar huis. Wij dagen jou uit om 
volgend jaar bij de Buitenspeeldag de hele 
tracker vol te hebben! Samen met de tracker 
krijg je ook buitenspeelideeën, dus geen 
reden om niet naar buiten te gaan. 

Meer informatie vind je op  
https://www.wetteren.be/een-speelstraat-
organiseren

NIEUWE HONDENWEIDE  
IN DE PEPERSTRAAT

Hier kunnen honden onder het waakzaam 
oog van hun baasje lekker los rondlopen, 
rennen, springen, snuffelen en soortgenoten 
ontmoeten.

Geen strak gazon maar wel speelelementen 
voor de actieve honden en verstopplekjes 
voor de minder avontuurlijke viervoeters. 
Baasjes kunnen op een zitbank genieten van 
de honden(streken). 

Hondenpoep ruim je op en deponeer je 
in een van de hondenpoepbuizen aan de 
ingang. Denk er aan om ook buiten de 
hondenweide hondenpoep op te ruimen,  
zo blijft het voor iedereen prettig wandelen.

Zodra je de hondenweide verlaat gaat de 
hond terug aan de leiband.

Je vindt de hondenweide in de Peperstraat, 
rechtover Gamma.
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