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6 OKTOBER 2021

GRACHTEN HELPEN TEGEN 
WATEROVERLAST

Veel grachten liggen langs en op private 
terreinen. Deze open grachten zijn belangrijk 
voor het watersysteem en nodig om 
wateroverlast te vermijden. Bovendien 
zorgen ze ervoor dat het regenwater terug in 
de bodem kan dringen en zo het grondwater 
kan aanvullen. Daarom is het verboden om 
zonder vergunning grachten dicht te leggen 
of in te buizen. 

Het onderhoud van de gracht is voor de 
eigenaar van de grond waarop de gracht 
gelegen is. Als een gracht op de grens van 
twee percelen ligt, moeten beiden eigenaars 
ze onderhouden.  
 
Baangrachten worden dan weer onder-
houden door de beheerder van de weg die er 
aan grenst.

IETS DIGITAAL

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober 
toveren we cultuurcentrum Nova en de 
bibliotheek opnieuw om tot een multimediale 
doe- en beleefplek. Collectief Elan(d) geeft 
op vrijdagavond de aftrap met ‘Loving is 
Allowed’, een danstheaterfeest waarin de 
muziek- en theaterwereld samenvloeien. 
Ledrebel sluit met een licht- en muziekshow 
de avond af. Zaterdagnamiddag gaan jong 
en oud aan het experimenteren met digitale 
cultuurbeleving. Beweeg de robotjes van 
Ugo Dehaes, verbeter de highscore op een 
van de arcadegames of word een pixel in 
de levensgrote stopmotion snake van het 
animatieatelier van de Kunstacademie. 
Benieuwd naar meer? Ontdek het hele 
programma op de website van cc Nova of de 
bibliotheek. 

Info en inschrijven: www.ccnovawetteren.be 
en wetteren.bibliotheek.be.

FAIRTRADE ONTBIJT ‘TAKE AWAY’

Zin in een lekker én eerlijk ontbijt? Op 17 oktober kan je aan de bib (Markt 27) een fairtraide 
ontbijt afhalen tussen 8 en 11 uur. Voor volwassenen betaal je 10 euro, voor kinderen 5 euro.  
Stort ten laatste op 12 oktober 2021 het correcte bedrag op het rekeningnummer BE15 3631 
5575 1930. Wil je meer informatie? Mail dan naar fairtradeontbijt@wetteren.be.

IN WETTEREN

WOENSDAG 6 OKTOBER 2021
De regie van je levenseinde 
CC De Poort, Markt 27 
19.30 – 22 uur 
Reservatie: lidac9230@gmail.com

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021
Springlevend met theatergroep  
Leen Persijn 
CC De Poort, Markt 27  
14.30 -17 uur 
Reservatie:  
okra.academie.wetteren@telenet.be  
2084, of hoe moeilijk ook de weg,  
we gaan met de glimlach   
Theatercollectief RAF 
CC Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
Reservatie: www.ccnovawetteren.be

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021
Circus Tik Tak 
Tent zeshoek 
Voorstelling om 14 en 16 uur 
Reservatie via 0484 56 83 16 
 
Eetfestijn tvv Nicolas D’hooghe 
Buurthuis Ten Ede, Heusdensteenweg 5 
18 uur 
Kaarten in voorverkoop: 0479 96 31 61
 
Haal de natuur in je tuin  
(Week van het Bos) 
Provinciaal Domein Den Blakken, 
Wegvoeringstraat 308  
14.30 - 16.30 uur  
Missa Homo Sacer  
Muziektheater Transparant 
CC Nova, Molenstraat 2B  
20 uur 
Reservatie: www.ccnovawetteren.be

ZONDAG 10 OKTOBER
Circus Tik Tak Family Day 
Tent zeshoek 
Voorstelling om 11 en 14 uur 
Reservatie via 0484 56 83 16

Theatervoorstelling Mijnheer neus  
en de kip van Troje 
Gezinsbond Wetteren 
De Poort, Markt 27 
15 – 16.30 uur 
wetteren.gezinsbond.be

MAANDAG 11 OKTOBER 2021
Bakles ism Okra Massemen 
LDC Koffiebranderij, Molenstraat 50 
Reservatie: dienstencentrum@wetteren.be 

De twee kanten van het kanaal  
Harry De Paepe 
Okra Academie Wetteren 
De Poort, Markt 27 
14.30 uur 
Info en reservatie:  
okra.academie.wetteren@telenet.be

DINSDAG 12 OKTOBER 2021
Je smartphone als GPS 
De Poort  
Markt 27 
19 – 22 uur 
Reservatie: bibliotheek@wetteren.be  
Bloemschikken 
LDC Koffiebranderij, Molenstraat 50 
14–16 uur 
Reservatie: dienstencentrum@wetteren.be

WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
De regie van je levenseinde 
De Poort, Markt 27  
Reservatie : lidac9230@gmail.com  
We moeten nog eens afspreken 
CC Nova, Molenstraat 2B  
20 uur 
Reservatie: www.ccnovawetteren.be 

DONDERDAG 14 OKTOBER 2021
Mantelzorgcafé 
LDC Koffiebranderij, Molenstraat 50  
14–16 uur

VRIJDAG 15 OKTOBER 2021
KLJ Café 
Giezeveld 19  
20 uur  
Het gezicht van het kwaad  
Wim Van De Voorde 
ism Okra Academie Wetteren 
De Poort, Markt 27  
14.30 uur 
Info en reservatie:  
okra.academie.wetteren@telenet.be  
Surface – Familiar Faces 
CC Nova, Molenstraat 2B  
20 uur 
Reservatie: www.ccnovawetteren.be 

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021
Skepsels – Het zesde metaal 
CC Nova, Molenstraat 2B  
20 uur 
Reservatie: www.ccnovawetteren.be

ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Fairtrade ontbijt Take-away 
De Poort, Markt 27 
8 tot 11 uur 
Meer info : fairtradeontbijt@wetteren.be 
 
Planten- en zadenruilbeurs 
Van Hauwermeirsmolen, Watermolenstraat 64 
9–14 uur 
Meer info: veltwetteren@gmail.com  
Heel-huids – Nat gras 
CC Nova, Molenstraat 2B  
14–15 uur, 16–17 uur 
Reservatie: www.ccnovawetteren.be

DINSDAG 19 OKTOBER 2021
Veggie uit ‘Ons Kookboek’ 
ism Ferm Wetteren centrum 
Parochiezaal Christus Koning, 
Oude Aardeweg 39a  
19.30 uur 
Info en reservatie: 09 369 56 51 
of fermwetteren@hotmail.com

HANDHAVINGSWEEK 
SLUIKSTORT & ZWERFVUIL:  
4 TOT 10 OKTOBER 2021

Tijdens deze week van de handhaving 
sluikstort & zwerfvuil ligt de focus op 
sigarettenpeuken: meer dan de helft van het 
zwerfvuil op straat bestaat uit peuken.  
Die komen in zee terecht. Na meer dan 12 
jaar vallen de filters uiteen in microplastics, 
maar verdwijnen nooit. Filters zitten vol 
giftige stoffen zoals arseen en lood. Ze 
schaden het zeeleven, het bodemwater en 
via de voedselketen ook ons.

Zakasbakjes zijn een goede oplossing. 
We promoten ze op de donderdags- en 
zondagsmarkt. Steek je peuken vanaf nu 
in een herbruikbaar zakasbakje en leeg het 
thuis, klaar om opnieuw te gebruiken!

Tijdens de handhavingsweek zijn er extra 
politiecontroles en ook onze (mobiele) 
sluikstortcamera’s draaien op volle toeren.

COMPOSTBAKKEN TE KOOP 
BIJ VERKO

Wie thuiscomposteert bespaart! Je zorgt 
zelf voor de verwerking van je keuken- en 
tuinafval en in ruil krijg je gratis een hele 
goede bodemverbeteraar. Voortaan kan 
je compostbakken voor grotere tuinen 
aankopen bij de Intercommunale Verko  
voor 60 euro. De aanbouwmodules kosten  
40 euro per stuk. Extra info vind je online op  
www.dds-verko.be/verko/afvalpreventie/
kringloopwerking of bij  
christel.vanransbeeck@dds-verko.be  
op 052 25 18 28.

Heb je een kleinere tuin? Dan kan je een 
compostvat kopen in het gemeentelijk 
magazijn in de Peperstraat. Je betaalt 18 euro 
voor een vat met beluchtingsstok.  
Tips om thuis te composteren vind je op 
www.vlaco.be. 

Met Plan W! maken we samen werk van Wetteren  
en betrekken we Wetteraars bij het beleid. Ook jouw mening telt!
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Huis van het Kind draait 
opnieuw op volle toeren

Verdienstelijke Wetteraars  
gehuldigd
Verdienstelijke Wetteraars  
Op zaterdag 4 september 2021 werden 11 
verdienstelijke personen gehuldigd in het 
gemeentehuis. Een verdienstelijk persoon 
is een Wetteraar die iets uitzonderlijks 
deed. Met een huldiging tonen we onze 
dankbaarheid. 

Zo werd Mechtild Boel gehuldigd voor 
haar inzet voor ‘1000 jaar Massemen’, 
kregen CAZN (Gunter Baeyens) en Wim 
Finck erkenning voor hun knappe werk in 
de Wetterse straten. Dokter Luc Deprost 
werd bedankt voor zijn prachtige boek 
‘Grootouders interviewen over hun 
grootouders’.  Koen Philips werd gehuldigd 
voor zijn inzet voor de wijk Kortenbos. 
Het koppel Michael en Sylvie De Konink 
– Van Hootegem van Restaurant feestzaal 
Geuzenhof huldigden we voor het ontvangen 
van het  ‘House of Weddings Quality Label’. 
Een belangrijke erkenning voor professionals 
in de trouwindustrie.

4 Wetterse brandweermannen gehuldigd 
Wim Raes, Tonny Van de Velde, 
Mike Lampaert en Alain Verbeke zijn 
semiprofessionele brandweermannen 
van de Brandweerzone Zuid-Oost Post 
Wetteren. Ze werden gehuldigd voor hun 
hulp en het redden van een leven tijdens de 
overstromingsramp in Wallonië. 

Wim Raes: Op 20 juli werden we samen met 2 
collega’s van Brandweerpost Geraardsbergen 
en 3 collega’s van de Brandweerpost 
Erembodegem opgeroepen om te helpen 
in het dorpje Trooz, vlakbij Pepinster. We 
hadden een specifieke opdracht: kelders 
leegpompen en puin ruimen. We namen 
ook stroomgroepen mee om de slachtoffers 
opnieuw te voorzien van elektriciteit.

Team Huis van het Kind vlnr.  
Lieneke, Martine,  
Yenthe, Hannah,  
Celia en Liselot)

Mike Lampaert: Toen we aankwamen in het 
rampgebied was de schade enorm.  
Er heerste chaos en er hing een vreselijke 
geur. De situatie was veel erger dan de 
beelden op tv. Wat mij vooral zal bijblijven 
is de solidariteit: mensen, zelfs kinderen, 
werkten samen vol positieve energie.  
Een schril contrast met hun leed.

Tonny Van de Velde: Plots zakte een man 
in elkaar. Hij was al dagen non-stop puin 
aan het ruimen. Hij werkte zichzelf letterlijk 
bijna dood. Ik ben ook ambulancier, dus ik 
reanimeerde de man. Om een hersenletsel 
te vermijden is snel hulp krijgen essentieel. 
Door onze efficiënte samenwerking hebben 
we de man gered. Op het moment van de 
waarheid heeft iedereen een belangrijke rol 
gespeeld: de straat puinvrij maken zodat 
de MUG door kon, hulp bij de reanimatie, 
mensen op afstand houden… Maar dit is geen 
heldendaad: wij zijn hulpverleners, wij deden 
onze job.

Alain Verbeke: Vooral de dankbaarheid van 
de mensen ga ik blijven herinneren. Zij waren 
slachtoffers en hun huizen waren verwoest. 
Toch brachten ze ons koffie, eten en 
tussendoortjes. Dat zijn warme herinneringen 
die ik blijf koesteren. Ik heb nog contact met 
enkele bewoners. Ze zijn nog steeds bezig 
met puin te ruimen, plaaster weg te kappen 
en schimmel te bestrijden. De gevolgen 
worden nu maar zichtbaar.

“Dit is geen heldendaad:  
wij zijn hulpverleners,  
wij deden onze job”

Het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-
Wichelen is een ontmoetingspunt voor 
voor iedereen die met opvoeden te maken 
heeft. Je kan er gratis terecht voor allerlei 
activiteiten en het spreekuur ‘Ouders & Co’ 
waar Celia, Liselot en Yenthe je bijstaan. 
Yenthe geeft meer uitleg.

Wie kan er bij jullie terecht? 
Iedereen met opvoedingsvragen en 
onzekerheden kan op onze hulp rekenen.

Hoe komen mensen bij jullie terecht? 
Op verschillende manieren zoals mond-tot-
mondreclame, daarnaast merken we ook dat 
ouders de weg makkelijk terugvinden  
na hun eerste bezoek. Je kan terecht in  
Het Sociaal Huis Wetteren, maar ook in 
Laarne en Wichelen. 

Gaan jullie zowel met ouders als kinderen 
aan de slag? 
We gaan aan de slag met ouders, opvoeders 
en het gezin. Op die manier kunnen we ook 
de kinderen optimaal ondersteunen.  
We bieden zowel individuele gesprekken aan 
als oudercursussen (vb. positief opvoeden).

Over welke onderwerpen krijgen jullie 
vooral vragen? 
Dat is zeer verschillend: nachtmerries, 
omgaan met scheiding, pesten, woede-
uitbarstingen, slaapproblemen, puberaal 
gedrag… . Wij bieden gratis sessies aan en 
ontwikkelden materiaal dat je thuis kan 
gebruiken zoals onze zindelijksheidskoffer 
of onze emotiebox. Als we zien dat er meer 
ondersteuning nodig is, verwijzen we door.

De coronacrisis had ongetwijfeld een 
impact op jullie werking. Kunnen we al 
spreken van een heropstart? 
Onze werking draait vooral rond ontmoeting, 
wat voor een lange periode moeilijker was. 
Maar nu het opnieuw kan, draaien we terug 
op volle toeren en daar zijn we heel blij om.

Afspraak of extra info:  
www.huisvanhetkindlww.be,  
info@huisvanhetkindlww.be of 09 365 73 65

BORSTKANKERMAN

Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. 
Jammer genoeg herkennen ze de symptomen 
moeilijker en gaan ze dus ook minder vaak 
naar de dokter. De vzw BorstkankerMan - 
een jonge lotgenotengroep van mannen met 
borstkanker – roept mannen op om zo snel 
mogelijk naar de huisarts te gaan als ze iets 
voelen of zien aan hun borst . Op 7 oktober 
is de internationale dag van de borstkanker 
man en staat dit onderwerp speciaal in de 
kijker. Meer weten?  
Kijk op www.borstkankerman.be.

OPROEP TROUWERS TIJDENS 
DE TWEEDE WERELDOORLOG

Om Wapenstilstand te herdenken werken we 
aan een tentoonstelling met huwelijksfoto’s 
uit de Tweede Wereldoorlog. In het archief 
van wijlen fotograaf Georges De Buck 
hebben we prachtexemplaren ontdekt. Maar 
we willen aanvullen met eigen Wetterse 
verhalen. Heb je een een foto, een verhaal 
of … over een huwelijk(sfeest) tijdens de 
oorlogsjaren? Dan weten wij dat graag: 
archief@wetteren.be of 0490 57 35 03. 

Dit koppel trouwde in 1942. Ontdek hun 
verhaal tijdens de tentoonstelling op  
11 november in cc De Poort.

#DOELOKAAL:  
WEEK VAN DE MARKT

Gemeente Wetteren doet mee aan de Week 
van de Markt, van 4 tot en met 11 oktober 
2021, met een grote marktactie. Tijdens 
de donderdagsmarkt van 7 oktober en 
de zondagsmarkt van 10 oktober kunnen 
marktbezoekers bij de verschillende kramen 
stempels op een spaarkaart verzamelen. 
Deponeer je volle kaart in de wedstrijdurne 
die op de markt staat. Op maandag  
11 oktober 2021 trekken we de winnende 
spaarkaarten. 100 winnaars krijgen een 
Wetterse cadeaubon. Ook de provincie 
Oost-Vlaanderen zorgt voor enkele prijzen.  
Zo maakt 1 marktbezoeker kans op een 
Weekendje Weg in Oost-Vlaanderen.  
 
Meer info: www.doelokaal.be/markten.

DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING

De 21ste editie van dag van de 
jeugdbeweging is op 22 oktober: zoals elk 
jaar trakteert de jeugdraad met ontbijt!  
Kom tussen 7 en 9 uur in uniform naar 
de markt en geniet van een koffiekoek. 
Na de schooluren ben je welkom in de 
tuin van Cordonnier, want elk lid van een 
jeugdbeweging kan tussen 15 en 19 uur 
genieten van een after school party met 
springkastelen, goede muziek en zo veel 
meer! 


