IN WETTEREN

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021
Voordracht ‘Op de koffie met
een zachte anarchist’
Jan Peumans
CC De Poort
14.30 uur

Flairck Back Alive
Kapel Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
20 uur
www.kultuurschuur.org
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

Lokale markt Ten Ede
Ten Ede Dorp
15 – 18 uur

Kunstenmarkt Montmartre
14 – 18 uur
Rode Heuvel

Ten Ede Kermis
Tent Leeghelsing
18.30 uur
Bingo avond + live-band

Provinciaal Kampioenschap
Wielrennen Junioren
+ WK wielrennen op groot
scherm
Massemensesteenweg 48 thv
Café Tonneke
13 uur

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021

Comedy
Begijn Le Bleu ‘zeg nog een keer’ Dorpsfeest Ten Ede
De Corridor
Tent Leeghelsing
20 uur
10 uur
inschrijven via
Boogschieting
franky@corridor.be
12.30 uur
KERMIS TEN EDE DORP
VRIJDAG 24 SEPTEMBER
Nieuwsbrief 359 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

vanaf 16 uur
ZATERDAG 25 SEPTEMBER
vanaf 16 uur
ZONDAG 26 SEPTEMBER
vanaf 15 uur
MAANDAG 27 SEPTEMBER
vanaf 16 uur
Dorpsfeest Ten Ede
Tent Leeghelsing
12 uur
Kermiscafé
17.30 uur
Concert Harmonie Ten Ede
20.30 uur
Liveband
Garageverkoop Ten Ede
9 – 17 uur

Kindernamiddag +
pannenkoekenfestijn
Poeziëmarkt Ode aan de
verbeelding – het vervolg
De Corridor
Olmenlaan
11 – 17 uur
Rommelmarkt
Zeshoekplein
14 – 18 uur
Muziek
Hier laat ik je los Wim
CC Nova
Molenstraat 2B
14.30 uur
www.ccnovawetteren.be
DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021
Nova@The Movies
Les Misérables
Molenstraat 2B Wetteren
20 uur
www.ccnovawetteren.be

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021
Ella - Esmé Bos & Bart Voet
Molenstraat 2B Wetteren
20 uur
www.ccnovawetteren.be
ZATERDAG 2 OKTOBER 2021
2de hands Boekenverkoop
De Poort (eerste verdieping)
Markt 27
9 – 16 uur
De Rus & Comen – Aardvork
Molenstraat 2B Wetteren
20 uur
www.ccnovawetteren.be
Tragi-komische voorstelling Birgit Kersbergen
De Corridor
Olmenlaan
20 uur
inschrijven via franky@corridor.be
Fashion Street
Koninklijke Gebuurtedekenij
100 jaar Fl. Leirensstraat
11 – 18 uur
Animatie en shopping
Modeshow: om 11.30 uur,
13.30 uur, 14.45 uur en 16 uur
met DJ Roland Wijmeersch
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Overbeke Feest
Buurtfeest
Kerk Overbeke
14 – 20 uur
Fashion Street
Koninklijke Gebuurtedekenij
100 jaar Fl. Leirensstraat
14 – 18 uur
Shopping
Dag Van De Klant

VORMING VOOR
VOLWASSENEN

2DE HANDS VERKOOP
IN DE BIB

Een nieuwe taal (of het Nederlands) onder
de knie krijgen, beter leren werken met
je smartphone of computer, je creatieve
of muzikale talenten aanscherpen, … ook
als volwassene kan je jouw kennis en
vaardigheden blijven bijspijkeren.
In het avondonderwijs vind je zonder twijfel
een lessenreeks die je boeit.
Daarnaast organiseren veel Wetterse
verenigingen uiteenlopende lezingen,
workshops en kortlopende cursussen.
Dat vormingsaanbod voor het najaar werd
gebundeld in een handige brochure.
Je vindt de gratis publicatie o.a. in de
bibliotheek en cc Nova.
De digitale versie doorblader je op de
website van de bib of via deze QR code.

De bibliotheekcollectie verandert
voortdurend. Regelmatig halen de
bibliotheekmedewerkers oudere of weinig
uitgeleende boeken, cd’s en dvd’s uit de
rekken en verkopen ze voor een prikje.
Dit jaar is deze verkoopdag op zaterdag
2 oktober. De polyvalente zaal van De Poort
(boven de bibliotheek) zal weer vol staan met
boeken. Snuisteren en kopen kan van 9 tot
16 uur. Je betaalt 1 euro per boek, cd of dvd.
Meer info over de boekenverkoop vind je op
https://wetteren.bibliotheek.be/

SPIN ZOEKT LIEFDE

OPNIEUW FILM IN CC NOVA

Hou je vast arachnofoben, want september
is spinnenmaand! En dan kan je thuis al eens
een huisspin tegen het lijf lopen.

Goed nieuws voor wie van film houdt!
Vanaf september kan je opnieuw maandelijks
een topfilm zien in theaterzaal Nova.
Benieuwd wat er op het programma staat?
De alom geprezen en met Oscarbeeldjes
overladen film ‘Nomadland’, Veerle Baetens
in een aangrijpend plattelandsdrama,
‘The Father’ (zie foto) met een indrukwekkende en ook al Oscar-gelauwerde
Anthony Hopkins …
Meer info over alle films tot en met januari
vind je op de website van cc Nova.
Een ticketje reserveer je ook via de website
of aan de balie van cc Nova.

Zijn er dan meer spinnen? Nee, ze zaten
waarschijnlijk al een tijdje in je huis maar
komen nu tevoorschijn omdat het paartijd is.
Ze zijn dus gewoon op zoek naar een beetje
liefde.

Info: bibliotheek, 09 369 26 78
Trap ze niet plat, ze zijn volkomen
ongevaarlijk en hebben nog een taak te
vervullen. Ze vangen muggen en vliegen en
zijn op hun beurt een voedzaam hapje voor
vogels en kleine zoogdieren. Zet er een kopje
over en schuif daar een papier onder.
Je kan ze zo buiten loslaten.

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

WEEKEND VAN DE KLANT OP 2 EN 3 OKTOBER
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober kan je
gezellig winkelen in Wetteren.
Laat je verleiden door de nieuwe herfstcollecties, shop leuke spullen en rust even
uit in de vele horecazaken. Heb je nog een
Wetterse cadeaubon? Spendeer hem in één
van de vele deelnemende handelszaken.
(www.wetteren.be/cadeaubon)
Tijdens het weekend van de klant mag je
je aan leuke attenties verwachten.
Op zaterdag is er de modeshow ‘Fashion Street’, van de Koninklijke gebuurtedekenij
Florimond Leirensstraat.

Met Plan W! maken we samen werk van Wetteren
en betrekken we Wetteraars bij het beleid. Ook jouw mening telt!

22 SEPTEMBER 2021

Vaccinatiecentrum Wetteren:
105 045 prikken op de teller

BUDDY’S VOOR BRUGWACHT

Hoe verklaar je het succes?
Hans: “We hebben een mooi parcours
gereden. De opdracht was complex. We
moesten samenwerken binnen een diverse
groep: stewards, verpleegkundigen, artsen,
administratieve medewerkers, apothekers,
coördinatoren en vrijwilligers uit Wetteren,
Wichelen, Melle en Merelbeke. Er hing een
heel goede sfeer met respect voor ieders
eigenheid.
Een schoolvoorbeeld van hoe veel mensen
met verschillende achtergronden samen een
prachtig project kunnen neerzetten.”
Pascale en Hans maken deel uit van
de ploeg enthousiaste mensen die het
vaccinatiecentrum doen draaien. Samen
met 372 medewerkers hebben ze zich
maandenlang ingezet om meer dan 100 000
covid-19-vaccins toe te dienen. Ze blikken
trots terug op deze prachtige prestatie.
Hans Onselaere, directeur Zorg & Welzijn
bij lokaal bestuur Wetteren en Pascale
Spittaels, vrijwillige steward vertellen hun
verhaal.
Wat was jullie rol in het
vaccinatiecentrum?
Hans: “Ik deed de coördinatie samen
met een groot aantal medewerkers van
Welzijnsdiensten van Wetteren en Merelbeke
en onze administratieve medewerkers.”
Pascale: “Ik heb als steward meegedraaid
op alle fronten: aan het onthaal, bij
het opnemen van de temperatuur van
bezoekers, wegwijs maken in het centrum en
toezicht houden op gevaccineerde mensen
in de wachtzaal.”

Hoe was het om hier te werken?
Pascale: “Ik vond het super en was hier bijna
elke dag.”
Hans: “Dit mooie resultaat is de verdienste
van alle 374 medewerkers die zich hebben
ingezet, ook in hun vrije tijd en tijdens
de weekends. Ik moet mij excuseren bij
diegenen die hun gezin af en toe in de steek
moesten laten of bij wie de vuile was is
blijven liggen. Iedereen heeft er bewust voor
gekozen, maar de impact was soms groter
dan verwacht.”
Hoe voelt het nu het vaccinatiecentrum
gaat sluiten?
Pascale: “Ik ga het missen, ik heb hier
vrienden voor het leven gemaakt.
Ook al was het druk, we bleven altijd
positief en vriendelijk. We kregen niet alleen
bedankingen in woorden maar ontvingen
ook cake, bloemen, gegraveerde glaasjes en
tekstjes. Heel fijn!”

Hoe zit het met de derde prikken?
Hans: “We geven de 3de prikken begin
oktober nog voor de sluiting van het
vaccinatiecentrum. Die prikken zijn voor
mensen met verminderde immuniteit
door ziekte of door gebruik van bepaalde
medicatie.”
Binnenkort is de afbraak, doen jullie dat
zelf?
Hans: “Neen, dat gebeurt door een
standenbouwer, met ondersteuning van de
technische dienst van de gemeente.
Op een paar uren zal de klus geklaard
zijn. Uiterlijk tegen 15 oktober willen we de
sporthal teruggeven aan de sporters.“
Hoe gaan jullie de medewerkers en
vrijwilligers bedanken?
Hans: “We organiseren een feest voor alle
vrijwilligers en professionals om elkaar nog
eens te ontmoeten hier in het centrum”
Pascale: “Daar kijken we alvast naar uit!”

Philip en Khaled zijn sinds 2 maand buddy’s.
Het Sociaal Huis matcht de buddy en de
nieuwkomer en samen brengen ze een
deel van hun vrije tijd door. Dit is dus geen
hulpverlening.
Enkele cijfers vaccinatiecentrum
Wetteren

Tijd om te sporten!

Periode
• 1ste prik: op 23 februari 2021
• laatste prik: op 4 of 5 oktober 2021
Totaal aantal prikken
• 105 045 (tot op 4/9/2021)
Vaccinatiegraad gemeente Wetteren
(bron www.laatjevaccineren.be)
• 79,32 %: totale bevolking volledig 		
gevaccineerd (op 6/9/2021)
• 65+ : 95,40 % (op 4/9/2021)
• 18+: 91,18 % (op 4/9/2021)
Medewerkers:
• 374 medewerkers,
waarvan 247 vrijwilligers

Zijn er wat coronakilo’s blijven plakken?
Of krijg jij ook energie van sport?
In Sporthal De Warande kan je naar
hartenlust allerlei sporten beoefenen.
Sporten overdag
Bij onze sportdienst kan je overdag terecht:

Maandag

9.30–10.30 uur

Beweeg je Fit!

Dinsdag

9.15–10.45 uur

Badminton

Dinsdag

9.15–10.45 uur

Tafeltennis

Dinsdag

14 u–15.15 uur

Fitness*
(in NRG fitness,
Cooppallaan 40)

Dinsdag

16.30–17.30 uur Zwemmen

Dinsdag

18–19 uur

After work yoga

Woensdag

9.30–10.30 uur

Body – Gym

Woensdag

9.45–10.45 uur Tai Chi beginners
10.45–11.45 uur Tai Chi gevorderden

Donderdag 14–15.15 uur

Keep fit (lessenreeks
op muziek) Start 23
sept.

Vrijdag

Yoga

9.30–10.30 uur

Praktisch:
• Inschrijven kan het hele jaar,
behalve voor lessenreeksen.
• Lessenreeksen: 1 reeks voorjaar,
1 reeks najaar, (behalve schoolvakanties).
• Meer info: onthaal sporthal of bij
Mia Foucart - sport.overdag@wetteren.be
09 369 84 70
Wat is er te doen voor de jeugd?
Tal van verenigingen hebben activiteiten voor
kinderen en jongeren: badminton, boksen,
dansen, judo, turnen, omnisport, voetbal,
volleybal, yoga en g-lymnastiek (turnen en
dans voor jongeren met een beperking).
Aanbod voor volwassenen
Je kan terecht bij verschillende verenigingen
voor badminton, dansen, gevechtsporten,
lijndansen, yoga, zaalvoetbal, volleybal en
rolstoelbasket.
Meer info:
scan de QR code

* geen korting met UiTPas Dender met kansentarief
Meer weten?
Sport- en Recreatiedomein De Warande, Warandelaan 14B - 9230 Wetteren
T 09 369 01 86 - onthaal.sporthal@wetteren.be - www.dewarandewetteren.be

Philip: “Khaled volgt gedurende 6 maand
4 keer per week Nederlandse les. Taal is
belangrijk om te studeren, te werken, een
woning te vinden en zo meer. Door samen
te oefenen tijdens onze fietstochtjes of
door samen naar de Derny of Shortwood te
gaan, snelt hij vooruit! Nieuwkomers zitten
vaak in een soort ‘bubbel’, onze uitstapjes
verruimen zijn wereld en taalkennis.”
Khaled: “Philip leert mij over jullie
gewoontes. Wat je bijvoorbeeld wel of niet
vraagt tijdens een gesprek en wat jullie doen
in jullie vrije tijd. Zo is praten over je loon
hier eerder taboe, ontdekte ik dat ik enorm
graag fiets en bezocht ik voor het eerst een
festival. Ik wil graag goed Nederlands leren.
Door met Philip en zijn vrienden te praten,
leer ik snel bij.”

Opgelet:
Nog tot en met vrijdag
29 oktober 2021 is het kruispunt
Zuidlaan-SerskampsteenwegSmetledesteenweg afgesloten
voor doorgaand verkeer
in beide richtingen.
Er worden wegenisen rioleringswerken uitgevoerd.
Volg de omleiding zoals
aangegeven op dit plan.

Meer info op
www.wetteren.be/buddywerking-brugwacht

