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16 JUNI 2021

COSY READING NIGHT

Heb je zin in een rustige leesavond op ons 
gezellig bibliotheekterras? Op 22 juni lezen we 
twee uur samen, geen smartphones of andere 
afleiding. Wij zorgen voor een hapje en een 
drankje (samen met cultuurcafé), jij brengt een 
goed boek mee of je leent er een in de bib (tot 
20 uur). We voorzien dekentjes voor als het 
frisser wordt en bij regenweer verhuizen we 
naar binnen. De leesavond kost 10 euro, vooraf 
inschrijven is verplicht. 

Meer info en inschrijven in de bib,  
03 369 26 78 of bibliotheek@wetteren.be.  

THEATERWANDELING EEN 
BLAUWE VOGEL 

Wie deze zomer in het Prullenbos gaat 
wandelen, komt terecht in een wondere 
sprookjeswereld. Met de gsm in de aanslag 
kunnen gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar 
op zoek naar een verdwenen blauwe vogel. 
Bij elk kooitje geniet je van een filmpje vol 
muziek en figurentheater. Je kiest telkens 
welk spoor je volgt. Je kan dus verschillende 
keren op avontuur. Een blauwe vogel wordt 
op zondag 27 juni muzikaal ingezet met 
een miniconcert om 14 uur en 15.30 uur. 
Gratis, maar je moet wel reserveren. De 
theaterwandeling loopt de hele zomer.

Meer info: www.ccnovawetteren.beVERHALEN OP BANKJES

Deze zomer wordt een wandeling 
of fietstocht door Wetteren een 
ontdekkingstocht. Verspreid over de 
gemeente staan er 20 bankjes die een 
verhaal vertellen. Of het een spannend, 
ontroerend of grappig verhaal is, ontdek je 
door met je smartphone de QR-code op het 
bankje te scannen. Je kan op ontdekking 
vanaf 3 juli tot eind september, voldoende 
tijd dus om alle verhalen te beluisteren. Waar 
de bankjes staan, vind je op de website van 
cc Nova. ‘Het Bankje’ is een samenwerking 
met OPENDOEK.

Info: Cultuurcentrum Nova, 09 365 20 20, 
www.ccnovawetteren.be

PICNIC MUSIC

Begin je weekend al op vrijdagmiddag en 
geniet van live muziek bij je lunch. In juni, 
augustus en september wordt het terras 
van cultuurcafé Nova op vrijdagmiddag 
de hotspot voor lokaal muzikaal talent. 
De concerten starten om 12 uur en zijn 
gratis, maar je moet wel reserveren want 
de plaatsen zijn beperkt. Boterhammen 
meebrengen mag, maar je kan ook ter plaatse 
een heerlijke lunch kopen. 

Meer info en inschrijven in cc Nova,  
09 365 20 20 of cc.nova@wetteren.be.

LAATSTE WEKEN 
GROEPSAANKOOP 
ZONNEPANELEN 

Je kan nog tot 16 juli gratis en vrijblijvend 
inschrijven voor de groepsaankoop 
zonnepanelen van de provincie Oost-
Vlaanderen. Je ontvangt meteen 
een persoonlijk voorstel op basis 
van je specifieke situatie, inclusief 
subsidiemogelijkheden. Het voorstel 
aanvaarden moet ook voor 16 juli. Hou daar 
rekening mee als je bedenktijd nodig hebt. 
Als je het voorstel aanvaardt inspecteert de 
winnende leverancier (Durasun) je dak en 
stuurt een definitieve offerte. Als je daarmee 
akkoord gaat wordt de installatiedatum 
ingepland. Een thuisbatterij toevoegen aan 
je installatie kan ook en er is financiering 
mogelijk met een groene lening.

Voor alle Oost-Vlaamse eigenaars, 
huurders met toestemming van de eigenaar, 
zelfstandigen, KMO’s en verenigingen van 
mede-eigenaars.

www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen 
0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur)
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

HOOGTIJ(D) VOOR 
SCHELDENATUUR

Op 20 juni geven we het startschot voor een 
zomer lang feest met HOOGTIJ!  
Feest in Rivierpark Scheldevallei.  
Wetteren doet mee! Van 20 juni tot  
19 september vind je de fototentoonstelling 
‘Hoogtij(d) voor Scheldenatuur’ langs de 
oude Schelde. Wetteraar Wesley Poelman 
stelt een reeks nieuwe beelden tentoon.  
Wie zijn foto’s kent, weet dat het de moeite 
wordt. Breng ook een bezoekje aan de 
buren, want in Laarne, Melle, Destelbergen, 
Wichelen en Berlare vind je ook een expo in 
openlucht. 

Meer info op de facebookpagina van  
Weg van Wetteren.

WERKEN IN WETTEREN? 

Onze gemeente is niet alleen super om in te 
wonen, maar ook om in te werken.  
Zoek jij een nieuwe uitdaging in Wetteren? 
Op www.jobsinwetteren.be vind je een 
overzicht van alle bedrijven uit Wetteren die 
op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.  
Neem gauw een kijkje en solliciteer.

WETTEREN FIBERKLAAR 

Wetteren is een van de eerste 
gemeenten waar het nieuwe Vlaamse 
bedrijf Fiberklaar een bliksemsnel 
en superstabiel glasvezelnetwerk 
aanlegt. Anders dan bij een klassieke 
internetverbinding is de bandbreedte van 
fiber vrijwel onbeperkt: gegevens versturen 
en ontvangen doe je altijd 
met lichtsnelheid – zelfs als iedereen bij 
jou thuis tegelijk online is. Je kiest zelf 
je internetprovider, maar die moet wel 
aangesloten zijn op het fibernetwerk. 

Sluit je nu aan bij de fibercampagne en wij 
maken jouw woning helemaal fiberklaar.  
Het netwerk komt er alleen als minstens 
20% van de Wetteraars intekent bij een van 
de deelnemende providers. Is jouw woning 
geschikt? Doe de test op Fiberklaar.be en 
ontdek of je woning aansluitbaar is.  

TWEEDEHANDS 
FIETSENVERKOOP

Ben je op zoek naar een stalen ros?  
Op vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni 
organiseren ‘De Collega’s’ (Vriendenkring van 
Lokaal bestuur Wetteren) een tweedehands 
fietsenverkoop. Wees er snel bij,  
want op = op. Er zijn fietsen in verschillende 
prijsklassen beschikbaar. 

Waar?  
Het gemeentelijk magazijn  
(Peperstraat 3). 

Wanneer?  
• Vrijdag 18 juni van 14 tot 17 uur 
• Zaterdag 19 juni van 9 tot 12 uur

We nemen de nodige maatregelen tegen 
corona. Mondmaskers zijn verplicht.  
We laten de potentiële kopers per vijf binnen 
in het magazijn en we beperken de tijd om 
een fiets te kiezen tot een kwartier. 

HULP BIJ JE 
BELASTINGAANGIFTE

Een papieren belastingaangifte moet je 
voor 30 juni indienen, online heb je tijd tot 
15 juli. Wil je hulp bij het invullen? Door de 
coronamaatregelen kan dat alleen via de 
telefoon. Houd je identiteitskaart bij de hand 
en bel naar het nummer dat op de bruine 
envelop van je aangifte staat. Je kan dan een 
afspraak maken. Op de dag van je afspraak 
belt een medewerker je op om samen met 
jou de aangifte in te vullen. 



Feest met de buren! Kom naar onze lokaalmarkt!
Zwemmen 
in openlucht

Het openluchtbad is weer open sinds 
maandag 7 juni. We werken net zoals vorig 
jaar met tijdsblokken om grote drukte te 
vermijden.

Er zijn opnieuw twee tijdsblokken per dag. 
Blok 1 van 9.30 uur tot 14.15 uur en blok 2 van 
15 tot 20 uur (ook op zaterdag en zondag). 
Tussendoor moet iedereen het terrein 
verlaten en wordt alles ontsmet en gepoetst.

Per blok laten we maximaal 500 bezoekers 
toe. Je moet vooraf reserveren via de 
webshop (warande.recreatex.be) of aan 
de kassa, zolang er plaats is. Inwoners van 
Wetteren kunnen op voorhand reserveren 
voor de rest van de zomer. Niet-inwoners 
kunnen pas reserveren vanaf de dag 
voordien om 16 uur. Een Wetteraar kan voor 
vrienden of familie die niet in Wetteren 
wonen ook volgens de voorwaarden voor 
Wetteraars boeken voor het openluchtbad, 
op voorwaarde dat ze samen het 
openluchtbad bezoeken.

De tarieven blijven dezelfde. Al aangekochte 
beurtenkaarten kan je opgebruiken als je 
telefonisch reserveert. We verkopen geen 
nieuwe beurtenkaarten meer. Tickets kunnen 
nooit terugbetaald worden.

Kom zoveel mogelijk te voet, met de fiets of 
met het openbaar vervoer. De parking van de 
Warande is enkel toegankelijk voor bezoekers 
van het vaccinatiecentrum.  
We voorzien wel een alternatieve parking 
op de oude terreinen van Racing Wetteren 
(Wegvoeringstraat 75B). 

Meer info: www.dewarandewetteren.be

Beter een goeie buur dan een verre 
vriend, zegt het gezegde. Wij vinden ze 
allebei belangrijk. En daarom willen we 
iedereen helpen die iets organiseert in, 
voor en met de buurt: een buurtfeest, een 
barbecue, een drink ... als het maar het 
gemeenschapsgevoel in de buurt versterkt. 
We ondersteunen je graag met 250 euro  in 
de vorm van Wetterse cadeaubonnen. 

We helpen je graag, maar er zijn wel een 
paar voorwaarden: er moeten minstens 7 
huishoudens deelnemen, iedereen binnen 
het afgebakende gebied moet uitgenodigd 
worden, je mag geen inkom vragen … Het 
volledige reglement vind je op onze website. 

De subsidie vraag je heel eenvoudig aan via 
een online formulier en achteraf moeten wij 
gewoon op enkele foto’s zien hoe leuk het 
was op het feest. 

Vraag jouw buurtsubsidie aan via  
www.wetteren.be/buurtsubsidie

Heb je nog vragen?  
Via cultuur@wetteren.be helpen we je  
met plezier verder.

Vrijdag 25 juni starten we met de allereerste 
lokaalmarkt in Wetteren. Op die nieuwe 
markt vind je een aanbod dat rechtstreeks 
van bij de boer komt. De afstand tussen 
producent en consument is met andere 
woorden duurzaam, milieubewust en klein. 
We noemen het dan ook de korte keten. 
Lokaal gekweekt en geteeld.

De eerste editie is een eenmalige opstelling 
aan de nieuwe kerktuin op de Markt in het 
centrum. Tijdens Wetteren in bloei is er deze 
zomer heel wat te beleven. Gratis parkeren 
doe je vlakbij in Parking Scheldekaai, maar 
er zijn ook heel wat extra fietsenstallingen 
voorzien.

Na de eerste editie kan je de markt elke 
vierde vrijdag van de maand van 15u tot 18u 
bezoeken op het dorpsplein van Wetteren-
Ten-Ede. Het dorp is langs een van de 
vele routes vanuit de buurgemeenten ook 
perfect bereikbaar met de fiets. Kan het 
nóg milieuvriendelijker? Wij zien in de markt 
een ideaal en vooral lekker middel om de 
doelstellingen van het klimaatplan waar te 
maken en de CO2-uitstoot te verminderen.

Alle informatie over de producenten, locatie, 
bereikbaarheid en extra activiteiten na de 
markt, vind je op www.wetteren.be.

GROENER VOORPLEIN VOOR 
DE WARANDE

Het voorplein van sport- en recreatie-
domein De Warande werd onlangs 
heraangelegd. Voordien was het een grote 
verharde oppervlakte. 

De bestaande busparkings en aanwezige 
bomen zijn gebleven, maar we legden 
naast de busparkings ook busperrons 
aan in betonstraatstenen. Op de overige 
ruimte braken we de bestaande asfalt uit en 
voorzagen we twee groenperkjes. 

Wetteren wil inzetten op ontharding en 
vergroening van de openbare ruimte.  
Deze realisatie is een stap in de goede 
richting.

BEZOEK ‘WETTEREN IN BLOEI’

Wij zijn klaar om je de komende maanden te 
vermaken. De Markt heeft een metamorfose 
ondergaan en is nu een groene oase. 
Ondertussen rollen we het thema verder 
uit in het centrum: extra groen, feestelijke 
vlaggetjes, versierde vitrines …

Kom naar een van onze activiteiten in juni 
of steek op 25 juni de lokale handelaars een 
hart onder de riem en bezoek de braderie. 
Kom te voet, met de fiets of maak gratis 
gebruik van de ondergrondse parking 
aan de Scheldekaai. Meer info en een 
activiteitenkalender vind je terug op www.
wegvanwetteren.be.

Organiseer je zelf een wandeltocht, wil je de 
Rode Duivels op groot scherm uitzenden … 
doe je aanvraag via het evenementenloket 
én voeg je activiteit toe op www.uitdatabank.
be. Zo kunnen we helpen promo voeren, en 
samen bekijken of je idee haalbaar is.

Een van de voorwaarden is dat je 
op de uitnodiging moet vermelden 
“met de medewerking van lokaal 
bestuur Wetteren”. Om je daarbij te 
helpen, hebben we een aantal vrolijke 
uitnodigingen voorzien die je kan 
gebruiken als sjabloon. Je voegt er 
zelf nog de juiste informatie aan toe 
en daarna is het gewoon printen en 
verdelen. Je vindt ze ook op  
www.wetteren.be/buurtsubsidie.


