Markt 17
Markt 17
McDonald’s Wetteren
Brusselsesteenweg 260
Microbrouwerij De Backer
Molenbeekweg 10A
Mode Van De Walle
Stationsstraat 16
Mudar Ceramics
Wegvoeringstraat 25
Naaicentrum Baele
Van Cromphoutstraat 14
Nail Academy/ Natly Nails
Molenstraatje 16
O-MICRO-N
Meerkens 4
Oosterlinck Wooninrichting
Hoenderstraat 45
Optiek Van Durme
Dorpsplein 11
Optiek Maudens
Florimond Leirensstraat 24
Parfumerie Katy
Florimond Leirensstraat 17
Prestige Rijwielen
Zuiderdijk 25
Prullenbos
Groenstraat 8
Restaurant Marathon
Felix Beernaertsplein 43
Sabine van cauwenberge
Esdoornlaan 7A
Sandrine
Florimond Leirensstraat 41
Schoenen Van Migerode
Hekkerstraat 71
Schoonheidsinstituut katrien
Kortewagenstraat 39
Secoya
Braektestraat 13
Slagerij Lemeire
Westremstraat 18
Sleepworld
Oosterzelesteenweg 5
Soup’app
Molenstraat 1
Spar Wetteren
Oosterzelesteenweg 9
Standaard Boekhandel
Stationsstraat 8
Super Wash 100
Wegvoeringstraat 100
The Coffee Zone
Florimond Leirensstraat 25 , bus 1
TimSound
Lindenlaan 58
Total Overschelde
Nieuwe Brug 1
Vernimmen Ijzerwaren
Moerstraat 29 bus 31
Woondecoratie-geschenken B. Winckels
Stationsstraat 6
Zakenkantoor Haustraete
Florimond Leirensstraat 56
Zwembad De Warande
Warandelaan 14

Markthandelaars Donderdagsmarkt
De Guchtenaere
Vlees en charcuterie
De Candyman
Snoep en confiserie
Dier en Tuin Goessens - D’Haese
Plantgoed en bloemen
Het Burger-Manneke
Hamburgerkraam
Honingbijtje Kyjoki
Honingproducten
Greenhouseflowers
Bloemen en planten
Groenten en Fruit Stroo
Groenten en fruit
J&C
Uurwerken
Justine Laureryns
Fruit en groenten
Kaas & Boter & Fijne Vleeswaren - Frank en Kristien Markthandel
kaas & boter en fijne vleeswaren
Kaasspecialiteiten Carine
Kaashandel
Kippencentrale De Francq
Kippenkraam
Kousenhandel Isabelle
Kousen
Lingerie Gwanils
Ondergoed
Mariëlle
Damestextiel
Markthandel Peter en Nancy
Wenskaarten
Meyer Patrick
Damestextiel
Naaimode Baeyens Yves
Naaibenodigdheden
Pain Public Flamande
Brood en gebak
Petra’s Fruit
Fruit en groenten
P&M Socks
Kousen en slaaptextiel
Pure Ambacht - An Verstappen
Vlees en charcuterie
Sabine & Pascal
Kaas en charcuterie
Schoen- en sportmode Van Herreweghe
Schoenen
Slagerij De Kerpel Christa
Vlees en charcuterie
Sloggishopke
Ondergoed
Suikerwaren Hermie
Snoep
Xerxes GCV
Damestextiel
Markthandelaars Zondagsmarkt
Davero
De Candyman
Kaasspecialiteiten Carine
Kip aan ‘t spit Van Caelenberg
Kris De Kimpe
Kwaliteitsslagerij Ronny en Tania

Brood en gebak
Snoep en confiserie
Kaashandel
Kip aan het spit
Fruit en groenten
Vlees en charcuterie

BREXIT

WAT NA JE VACCINATIE?
Ik ben gevaccineerd.
Kan ik nog besmet raken met COVID-19?
De kans is klein, maar het kan gebeuren
dat je zelfs na vaccinatie toch nog
COVID-19-positief wordt.
Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste
vaccinatie vooraleer je lichaam
antistoffen ontwikkelt en de bescherming
goed begint te werken. Als je dus in die
periode blootgesteld wordt aan het
virus, is je afweer nog niet voldoende
gestimuleerd door het vaccin en kan je
nog besmet raken.

Kan ik anderen nog besmetten
met COVID-19 als ik gevaccineerd
ben en moet ik me nog aan de
coronamaatregelen houden?
Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is
het belangrijk om de coronamaatregelen
te blijven opvolgen. Pas als meer
dan 70 à 80% van de bevolking
is gevaccineerd, zullen we weer
controle hebben over het virus en de
verspreiding ervan. Als de druk op het
gezondheidszorgsysteem vermindert,
zullen een aantal versoepelingen mogelijk
zijn. Maar momenteel moet je dus de
coronamaatregelen blijven volgen, zowel
voor je eigen veiligheid als die van de
anderen.

Op 27 januari 2021 werd een Koninklijk Besluit
(KB) gepubliceerd dat de situatie van de
Britten regelt die op Belgisch grondgebied
verblijven. De Britten die reeds in België
verbleven vóór die datum hebben de tijd tot
31 december 2021 om hun verblijfsrecht en
dat van hun familieleden in orde te stellen.
Concreet betekent dit dat zij een aanvraag
moeten doen in de gemeente waar zij
verblijven.
Elke Brit kreeg na de publicatie van het KB in
het Belgisch Staatsblad een brief van Sammy
Mahdi, staatsecretaris Asiel & Migratie. Daarin
werd algemene informatie gegeven rond de
BREXIT, reizen en werken.
De Britten die in Wetteren verblijven
en zich nog niet aanmeldden bij het
gemeentebestuur, zullen in de maand mei een
brief ontvangen van de dienst Burgerzaken.
Elk dossier zal concreet bekeken worden.
Zowel naar het verblijf én naar het rijbewijs
toe. De BREXIT heeft immers ook gevolgen
voor het rijbewijs. Ondertussen werd de
eerste M-kaart, de nieuwe verblijfskaart in
Wetteren uitgereikt.

ZUIDLAAN WORDT GROENE
EN VEILIGE STADSBOULEVARD
In 2023 zal je Wetteren binnenrijden via
een volledig vernieuwde, groene en veilige
Zuidlaan. Onze gemeente slaat hiervoor de
handen in elkaar met het Agentschap Wegen
(AWV) en Verkeer en Aquafin. In 2022 starten
zij met een volledige heraanleg van de
Zuidlaan tussen de Bloemluststraat en de Jan
Broeckaertlaan.
Benieuwd naar de plannen? Schrijf je dan in
voor het digitaal infomoment van AWV op
donderdag 20 mei via wegenenverkeer.be/
wetteren

GEEF JOUW VISIE OVER
CENTRUM WETTEREN!
Hoe moet het centrum er volgens jou
uitzien? Hoe verplaats je je in en naar het
centrum? De korte digitale enquête, die we
in de vorige nieuwsbrief lanceerden, loopt
nog altijd en we horen ook graag jouw stem!

WETTEREN IN BLOEI
De Zomerbubbels keren terug! Via een
poll op Facebook konden jullie het thema
kiezen. ‘Wetteren in bloei’ kwam als
winnaar uit de bus.
Het centrum wordt omgetoverd in een
groen paradijs, kinderen kunnen ravotten
op de markt, er zijn nieuwe wandel -en
fietsroutes, de eerste Wetterse Cosy
Reading Night in openlucht staat op de
planning en de zomerse klanken van Picnic
Music mogen uiteraard niet ontbreken.
Een diverse groep van Wetteraars,
handelaars, verenigingen en medewerkers
van het lokaal bestuur zijn volop bezig
met het programma en de inkleding te
bedenken en uit te werken.
Zin om mee te doen? Stuur een mailtje
naar cultuur@wetteren.be

Surf naar www.wetteren.be/
gewoontebreker of gebruik deze QR-code.

BODEMBEDEKKERS, DE
KLEINE HELDEN IN DE TUIN
Ze verhinderen dat ongewenste planten
zich kunnen vestigen waardoor jij meer tijd
hebt om te genieten van je tuin. Het groene
dekentje voorkomt uitdrogen en stimuleert
het bodemleven. Bodembedekkende
planten zijn ook gewoon mooi, en met
een goede plantenkeuze zorg je ook voor
schuilplaatsen en voedsel voor insecten.
Denk aan inheemse planten zoals kruipend
zenegroen, hondsdraf, lievevrouwebedstro,
bosaardbeien, cipreswolfsmelk…

SLUIT JE HUIS AAN
OP DE ZON
Je kan als inwoner van Wetteren opnieuw
gratis en vrijblijvend inschrijven voor de
groepsaankoop zonnepanelen van de
Provincie Oost-Vlaanderen. Door samen
aan te kopen, verkrijg je een scherp
groepsvoordeel.
Je kan gratis en vrijblijvend inschrijven
via www.oost-vlaanderen.be/zp. Meteen
daarna ontvang je een persoonlijk voorstel
op basis van jouw inschrijvingsgegevens.
Daarbij zie je meteen je kosten, opbrengsten
en terugverdientijd. Vind je het aanbod
interessant? Dan kan je tot en met 16 juli het
voorstel accepteren.
Wanneer je het voorstel aanvaardt,
inspecteert de winnende leverancier je dak.
Nadien ontvang je een definitieve offerte.
Indien je hiermee akkoord gaat, wordt in
onderling overleg een datum voor installatie
ingepland. Zo geniet je voortaan van je eigen
groene stroom!
www.oost-vlaanderen.be/zp
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be
0800 26 803
Online informatie avond (je ontvangt een
uitnodiging zodra je bent ingeschreven)
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KUNSTacademie Wetteren
Op 1 september versmelten de huidige
Academie voor Muziek en Woord en de
Academie Beeldende Kunsten in Wetteren
tot 1 grote KUNSTacademie Wetteren, met
de 3 domeinen Beeld, Muziek en Woord.
Neem een kijkje op onze vernieuwde
website! www.kunstacademiewetteren.be

Nieuw vanaf september!
Lessen Beeldatelier voor kinderen van 6 tot
11 jaar in Wetteren:
- maandag van 16u-17.40u
- dinsdag van 16u-17.40u
Lessen Beeldatelier voor jongeren van 12 tot
17 jaar in Wetteren: vrijdag van 17.30u-21u

Een opleiding in het domein Beeld kan
vanaf 6 jaar.

De keramiekafdeling biedt vanaf september
ook lessen pottendraaien aan. Je leert
er potten draaien en vormgeven aan de
draaischijf.

Van 6 tot 11 jaar: éénmaal per week :
knutselen, boetseren, tekenen, animatie…
- Centrum: maandag, dinsdag, woensdag
of zaterdag
- Massemen: woensdag of zaterdag
- Ten Ede: woensdag, zaterdag of zondag
van 12 tot 17 jaar: éénmaal per week:
woensdag of zaterdag: ruimtebeeld, animatie,
driedimensionaal, keramiek, tekenen,
schilderen
vanaf 16 jaar: animatiefilm, filmkunst,
fotokunst, keramiek, tekenkunst,
schilderkunst

Domeinen Muziek en Woord

Initiatielessen voor 6- en 7-jarigen (of
ingeschreven in het 1e leerjaar van het
basisonderwijs): 1u per week op een speelse,
creatieve wijze kennis maken met de wereld
van muziek en woord.
8-jarigen (of ingeschreven in het 3e leerjaar
van het basisonderwijs): specifieke cursussen
muziek (instrument/zang, groepsmusiceren,
theorie…) en woord (woordatelier, theater,
verteltheater…)
Afzonderlijke leertrajecten volwassenen
(vanaf 15 jaar).

Hoe inschrijven?
Vanaf 31 mei t.e.m. 30 juni en vanaf 1 t.e.m.
30 september, per mail, telefonisch of ter
plaatse (coronaproof) in het secretariaat.
In de hoofdschool Wetteren kan je ook
inschrijven voor de vestigingsplaatsen.
Inschrijvingsmomenten tot eind juni (vanaf
september kunnen de openingsuren van het
ééngemaakte secretariaat wijzigen):

Beeld

op ma-di-wo		
op za		

Muziek & Woord

op ma-di-wo-do		
op vrij
		
op za		

13.30u-20.00u
08.30u-12.30u

13.30u-20.00u
13.30u-18.00u
08.30u-12.30u

Extra inschrijvingsdagen, enkel in het
secretariaat in de hoofdschool Wetteren:
- maandag 30 augustus 13.30u-20.00u
- dinsdag 31 augustus 13.30u-20.00u

Massemen
Voor Muziek en Woord: dinsdag 22 juni 16.00u
– 19.00u en donderdag 9 september 16.00u 19.00u, daarna tot eind september tijdens de les
muzieklab bij de leerkracht.
Voor Beeld: vanaf woensdag 2 juni tijdens de
lessen in het atelier bij de leerkracht.

UiTPAS kansentarief:
- jongeren: € 20,00
- 18-24 jaar € 37,00
- vanaf 25 jaar € 85,00
Info:
Website: www.kunstacademiewetteren.be
Mailadres: kunstacademie@wetteren.be
Tel Beeld: 09/366 00 54
(Schoolstraat 23, 9230 Wetteren).
Vanaf september nieuw adres voor de
ééngemaakte KUNStacademie:
Lange Kouterstraat 1. Tel Muziek en Woord:
09/369 24 90 (Schooldreef 40, 9230 Wetteren)

Elk Wetters gezin ontving een paar weken geleden een Wetterse
cadeaubon ter waarde van €10. Hieronder vind je alle handelaars
waar je nu met deze bon kan langsgaan.
Er komen regelmatig nieuwe handelaars bij. Dat kan je controleren
op www.wetteren.be/cadeaubon. Deze ronde sticker zie je ook op
hun etalage of marktkraam hangen.

Bij het ophalen van de blauwe zakken zien we
veel plastic flessen, metalen verpakkingen en
drankkartons.

Wetteren-ten-Ede
Voor Beeld: vanaf woensdag 2 juni tijdens de
lessen in het atelier bij de leerkracht.
Hoeveel kost het?
jongeren : € 79,00 (verminderd € 55,00)
volwassenen : € 330,00 (verminderd € 145,00)

DEELNEMENDE HANDELAARS WETTERSE CADEAUBON

WAAR ZIJN DE
YOGHURTPOTJES?

Project
Bruggenbouwer
Wetteren lanceert een buddywerking voor
Wetterse (in)BURGER(aar)S, genaamd ‘De
Brugwacht’. Het doel is om inburgeraars
wegwijs te maken in de vrijetijds- en
ontspanningsmogelijkheden van Wetteren.
Vrijwilligers worden aan een inburgeraar
gelinkt en vormen zo een duo. Samen gaan
ze +/- 2x per maand (gedurende 6 maand) op
stap en dit vooral om kennis te maken met
sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding,
nieuwe mensen te leren kennen en de
Nederlandse taal te oefenen. Een wandeling
maken, sportproefles volgen, terrasje
doen of theatervoorstelling meepikken
(wanneer het weer kan en mag) behoren
tot de mogelijkheden. Op die manier leren
de buddy’s niet alleen elkaar, maar ook de
andere z’n leefwereld, gewoontes en tradities
beter kennen.

Onze inburgeraars zelf kunnen ook, naast
het buddytraject, kiezen voor een toeleiding
naar vrijwilligerswerk (‘De Brugpijler’). Zij
worden dan als (anderstalige) vrijwilliger
ingezet binnen de verschillende diensten van
de gemeente. Later zal dit dan uitgebreid
worden naar andere organisaties. Hier ligt de
focus op samenwerking, iets terug doen voor
de samenleving en ontdekken/ontwikkelen
van eigen talenten.
Wil je meer weten over één van deze 2
projecten? Wil je je engageren als buddy?
Heb je als organisatie interesse in het
samenwerken met anderstalige vrijwilligers?
Surf naar onze webpagina (www.wetteren.be/
bruggenbouwer) of neem contact op via
Aline.vandenbosch@wetteren.be of op het
nummer 0475 88 28 97.

Goed zo! Maar waar zijn de yoghurtpotjes,
botervlootjes, lege chipszakjes en plastic
wikkels van snoep en koekjes? In de
huisvuilzak? Dat kan beter.
De P in PMD staat al 2 jaar niet meer enkel
voor Plastic flessen maar voor Plastic
VERPAKKINGEN.
Al wat jij correct sorteert in de PMD-zak,
wordt gerecycleerd. Al wat jij in de gele
huisvuilzak stopt, wordt verbrand. Stop dus
plasticpotjes, schaaltjes, bakjes, folies en
zakken met een gerust hart in de blauwe zak.
Toch twijfels over een verpakking?
Check het op betersorteren.be

RUSTIGE STUDIEPLEK
GEVONDEN!
Het schooljaar is voorbij gevlogen, de blok
staat weer voor de deur. Heb je nood aan
een stille studieplek waar je je goed kunt
concentreren? In mei en juni kun je weer
studeren in de polyvalente zaal in De Poort.
(boven de bib in het centrum)
Let op, reserveren blijft verplicht en er zijn
een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Ook Wetterse jeugdverenigingen mogen
een studieruimte inrichten. Check bij je
vereniging of zij hier ook aan meedoen.
Meer informatie, de inschrijflink en de
voorwaarden staan op
www.wetteren.be/studieruimte
Veel succes!

Nieuwsbrief 352 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Heb je interesse? Wil je eens proeven?
Dan ben je van harte welkom!
Van 1 t.e.m. 12 september verwelkomen we
jou in onze “Open Academie”. Je kan in
die periode een proefles bijwonen, kennis
maken met de leerkrachten, een workshop
of concertje bijwonen, info vragen en
inschrijven.

Handelaars in Wetteren
ACS computers
Kapellendries 29
Amores
Florimond Leirensstraat 54
Anne-Marie Vermeulen Schoenen
Brusselsesteenweg 241
Apotheek Ducastel-De Smet
Stationsstraat 71
Apotheek Leroy-Van Wesemael
Florimond Leirensstraat 16
Apotheek Markt 14
Markt 14
At the movies
Gentsesteenweg 12A
Atelier eMTee
Florimond Leirensstraat 49
Authentics
Kwatrechtsteenweg 152
Aveve Lammens
Lambroekstraat 98
B&B De Stuifduinen
Rijckerstraat 30
Bistro Gustaaf
Hekkerstraat 34
Bloemen De Moor
Wetterstraat 16
Boomkwekerij, bloemen en planten
Braeckman Stefaan
Dendermondesteenweg 84
Brasserie Passerelle
Rode Heuvel 4E
Buysse home & kitchen
Florimond Leirensstraat 40
Bvba delice Leonidas
Markt 13
BVBA Nijverheidsolien Wynants
Massemsesteenweg 100
BVBA Pauwels (shop tankstation)
Massemsesteenweg 100
Café ‘t Gedacht
Markt 20
Café ‘t Geheim
Molenstraat 41
Café Posthotel
Stationsplein 11
Calipage Ost Office
Felix Beernaertsplein 53
Care Beauty Center Wetteren
Van Cromphoutstraat 9
CC Nova
Molenstraat 2B
Coop Apotheek
Felix Beernaertsplein 10
Cultuurcafé Nova
Molenstraat 2
De Coninck Yvan
Dendermondesteenweg 105
De Kortenboshoeve
Oordegemsesteenweg 311
Decoratie De La Marche
Lange Bergstraat 6
Della Bellezza
Bloemluststraat 15
Dirk De Witte Kappers Wetteren
Markt 2A

Doe het zelf zaak Safti
Massemsesteenweg 60
Dolcissimo
Molenstraat 64A
Dorien Van der Eecken Photography
Spoorweglaan 68
Eiland
Kleine Smetledestraat 12
Féline Van der Smissen
Bloemluststraat 15
Fietsen Sonneville
Warandelaan 56
Fietsen Remory Van Heddeghem
Moerstraat 49
FLONKI - FLexibel
ONtspannen KInderen
Jozef Buyssestraat 56, bus 11
Frituur De Zeshoek
Hekkerstraat 42
Gianni Boretti
Markt 30
Giks
Zuiderdijk 21
Herenkapsalon Mustafa
Stationsstraat 27
Hostellerie L’Esco
Stationsstraat 50
House & Garden
Zuiderdijk 25
Ingrid
Florimond Leirensstraat 14
ITA Reizen & Autocars
Brusselsesteenweg 269
Jérolo
Markt 19
Juwelen De Waele
Stationsstraat 12
Kaffee Ine
Stationsstraat 13A
Kapsalon Els
Oudenhoek 26
Kapsalon Estético
Jozef Buyssestraat 73
Kapsalon Xiana
Oosterzelesteenweg 35
Keurslager Schalck
Pr. Jos. Charlottelaan 1
Kiddy
Wegvoeringstraat 66A
Kiki-fashion / Vinolobo
Massemsesteenweg 222
Kleding Cryns
Jozef Buyssestraat 2
Kreatiek
Stationsstraat 38
L’instituel
Kwatrechtsteenweg 61A
Leirovins
Oude Heerbaan 9
Lingerie marie-paule
Florimond Leirensstraat 9
Manopura
Gentsesteenweg 18
Marie Wetteren
Stationsplein 2

