IN WETTEREN

VRIJDAG 22 OKTOBER
Dag van de jeugdbeweging
7 – 9 uur (Markt)
15 – 19 uur (tuin Cordonnier)
Loving is allowed
Collectief Elan(d) & LOD
Muziektheater
CC Nova, Molenstraat 2b
20 uur
Bezoek aan de moskee
Moskee Wetteren, Kattestraat 14
9.30 – 11 uur
Info: Avansa Waas-en-Dender,
03 775 44 84

(Ont)spannende Quiz
ACV en FEMMA Christus Koning
Parochiaal centrum Christus Koning,
Oude Aardeweg 39
19.30 uur
Inschrijven: paul.raemdonck@skynet.be

Nieuwsbrief 360 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Nieuwsbrief 361 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Lezing – De bever en de otter
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
20 – 22 uur
Info: Natuurpunt Scheldeland,
0477 32 16 78

ZATERDAG 23 OKTOBER

Iets Digitaal
CC Nova, Molenstraat 2b
14 – 18 uur
In samenwerking met Dijk92 en
bibliotheek Wetteren

ZONDAG 24 OKTOBER
Tweedehandsbeurs
Basisschool Massemen,
Massemsesteenweg 244
10 – 16 uur
Info: Gezinsbond Massemen-Westrem,
0471 04 16 92
DINSDAG 26 OKTOBER
Voordracht ‘Beroertes’
door prof. Dr. Luc Stockx
CC De Poort, Markt 27
14 – 16.30 uur
Info: Okra Academie, 0474 99 56 02
DONDERDAG 28 OKTOBER
The Singing Club - Nova@TheMovies
CC Nova, Molenstraat 2b
14.30 uur
Nomadland – Nova@TheMovies
cc Nova, Molenstraat 2b
20 uur
VRIJDAG 29 OKTOBER
Halloween Nightrun
Sint-Jozef Instituut,
Wegvoeringstraat 59A
20 uur – middernacht
Info: www.nightrunwetteren.be
Retro – Han Solo
CC Nova, Molenstraat 2b
20 uur
ZONDAG 31 OKTOBER
65ste Voettochten der tuinbouwstreek
Cooppallaan 128
7 – 18 uur
Info: Wandel Sport Vereniging Wetteren,
0478 47 79 54

Dia de los muertos
CC Nova, Molenstraat 2b
15 – 23 uur
In samenwerking met Backstories &
Cultuurcafé Nova
MAANDAG 1 NOVEMBER
Reveil
Kerkhof Wetteren centrum,
Achttien Augustuslaan
17 uur
WOENSDAG 3 NOVEMBER
Netwerkmoment voor Wetterse
60-plussers
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
CC Nova, Molenstraat 2
17.30 uur
Info: www.wetteren.be/
netwerkmoment60plussers
DONDERDAG 4 NOVEMBER
Monster House
CC Nova, Molenstraat 2b
14.30 – 16 uur
Theateratelier voor jongeren – Larf!
(tot 6 november)
KUNSTacademie, Lange Kouterstraat 1
Elke dag van 10 tot 16 uur
Info: CC Nova, 09 365 20 20

ONTDEK HET LEVEN VAN
SINT-MAARTEN
Van 1 tot 15 november vind je op het
Dorpsplein van Massemen de expo ‘Maarten
en de magie van de mantel’. Die vertelt het
levensverhaal van Sint-Maarten aan de hand
van grote, mooi geïllustreerde panelen. Via
een QR-code beluister je het voorleesverhaal
met je smartphone. De allerkleinsten kunnen
aan de slag met een stickeropdracht en als
ze hun opdrachtblaadje in de hemelbus bij de
expo droppen, maken ze kans op een gratis
exemplaar van het gelijknamige prentenboek.
Info: www.dijk92.be/sint-maarten

VRIJDAG 5 NOVEMBER
Rosa – TG Vagevuur & Brussels
Experimental
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 21.20 uur

Het volledige overzicht van evenementen in Wetteren vind je ook op www.uitinwetteren.be.
Organiseer je zelf een evenement en zie je dat graag in de nieuwsbrief verschijnen?
Voer dan minstens 3 weken op voorhand alle informatie in op www.uitdatabank.be.

STILTEMOMENT EN
HERDENKINGEN

SEKSUEEL GEWELD?
DE POLITIE HELPT JE!

HOU JIJ JE STOEP PROPER?

31 oktober
Zondag 31 oktober om 9.30 uur organiseren
we een stiltemoment aan het monument voor
coronaslachtoffers (aan het jaagpad langs de
Schelde richting Schellebelle – ter hoogte
van het ziekenhuis).

Naar de politie gaan nadat je slachtoffer werd
van seksueel geweld is niet altijd evident,
maar wel belangrijk. Daarom zet de politie
haar hulpaanbod in de kijker.

Vijf minuutjes werk voor een nette
buurt. Klinkt goed niet? Volgens het
politiereglement ben je verplicht om je eigen
trottoir en de goot proper te houden.

Een afspraak maken in het politiehuis in
Wetteren of een van de wijkposten, doe je
via de website. Daar kan je onder de optie
‘seksuele misdrijven’ aanduiden of het gaat
om ‘verkrachting/aanranding’ of ‘andere
seksuele misdrijven’. Als je de eerste optie
aanvinkt, krijg je uitgebreide informatie over
de mogelijke trajecten die je als slachtoffer
of getuige kan volgen en over de werking
van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld
(UZ Gent). Je kan uiteraard ook rekenen
op de hulp en ondersteuning van de
gespecialiseerde zedeninspecteurs.

Als je af en toe je eigen stoep veegt, maak je
het voor je hele buurt aangenamer wonen.
Het onkruid verwijderen en het vuil even
opruimen is een kleine inspanning en zeker
je buren zullen je dankbaar zijn. Draag je
steentje bij en zorg mee voor een proper
Wetteren.

1 november
Op maandag 1 november legt het schepencollege samen met de Vaderlandslievende
Verenigingen op vijf Wetterse
begraafplaatsen een bloemenkrans neer.
We starten om 10 uur op de begraafplaats
Wetteren-Centrum.
11 november
Donderdag 11 november om 10 uur is er een
plechtigheid aan het monument op de Aard,
samen met harmonie Les Bons Vivants.
Daarna opent in De Poort (Markt 27) een
expo over feestelijke gebeurtenissen tijdens
de Tweede Wereldoorlog, zoals huwelijken
kermissen, communies, cinema en voetbal.
Tegelijkertijd stellen we het project ‘Wij
Wetthra’ voor. Samen met de bezoekers
hopen we alle koppels op de trouwfoto’s uit
het archief van Georges De Buck te kunnen
benoemen.
We sluiten Wapenstilstand af met een Last
Post aan de kapel in de Smetledesteenweg
om 20 uur.

Bladeren afkomstig van bomen op het
openbaar domein kan je in ‘big bags’ stoppen
die de gemeentelijke diensten leveren en
ophalen. Bel daarvoor naar het magazijn op
09 366 15 04 of mail (ook voor meer info)
naar magazijn@wetteren.be.

Ben je slachtoffer? Aarzel niet en maak een
afspraak. Samen zeggen we ‘neen’ tegen alle
vormen van seksueel geweld!

REVEIL
Reveil komt terug op 1 november en doorbreekt de stilte
op de begraafplaats met muziek en levensverhalen van
een zusterconcregatie, van gewezen directeur van de
tekenacademie Fernand De Keulenaer, van Michiel Remory
van fietswinkel Remory-Van Heddeghem en van Koreaslachtoffer Camiel Braeckman. Afspraak om 17 uur op de
Achttien augustusbegraafplaats.

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

20 OKTOBER 2021

Nieuwe luierbank
in Wetteren
Het Huis van het Kind Laarne-WetterenWichelen opent een luierbank in Wetteren.
Zo ondersteunen ze gezinnen en helpen ze
in de strijd tegen kinderarmoede.
Celia De Waele, coördinator Huis van het
Kind, legt uit hoe het werkt: “Het idee is
eenvoudig. We vragen iedereen om luiers
die ze over hebben te doneren in onze
inzamelboxen. Onze vrijwilligers verzamelen
alle ingezamelde luiers en verdelen ze.
Gezinnen die het financieel moeilijker
hebben, kunnen pakketjes aankopen aan een
voordelig tarief. Een basispakket van een 20tal luiers kost 1 euro. Met de inkomsten kopen
we zelf ook extra luiers aan in veelgevraagde
maten.”
Waar luiers doneren?
De inzamelboxen staan verspreid
over verschillende locaties in de drie
deelnemende gemeenten, Wetteren,
Laarne en Wichelen. In Wetteren vind je
inzamelboxen op deze plaatsen:

- Sociaal huis Wetteren,
consultatiebureau van Kind en Gezin, 		
Scheldedreef 52
- Bibliotheek Wetteren,
Markt 27
- Kinderdagverblijf De kleine prins, 			
Blekerijstraat 18
- Kinderdagverblijf Sint-Jozef, 			
Wegvoeringstraat 61
- Leefschool Eureka,
Kapellendries
Je kan luiers doneren tijdens de openingsuren
van de locaties.
Waar luierpakketten kopen?
Kind en Gezin of een medewerker van het Sociaal
Huis kunnen gezinnen die het financieel moeilijker
hebben doorverwijzen naar Slaatje Praatje
(de mobiele sociale kruidenier) of ’t Ensemble
(vrijwilligers die kansarmen helpen),
die de pakketten verkopen.
Meer info:
https://www.huisvanhetkindlww.be/deluierbank

Welkom in het nieuwe
evenementenloket
Organiseer je een evenement en gaat het
invullen van het online aanvraagformulier
niet zo vlot? Ben je op zoek naar advies
over regelgeving en logistieke of financiële
ondersteuning van het lokaal bestuur?
Of huurde je een zaal bij de gemeente en wil
je de sleutels ophalen?
Dan ontvangen Sander en Sandra je vanaf nu
graag in een fysiek evenementenloket.
Je vindt het nieuwe loket vooraan in
De Poort. (Markt 27)
Je kan bij hen terecht op:
- dinsdag van 16 tot 18 uur
- woensdag van 14 tot 17 uur
- vrijdag van 10 tot 12 uur
Of je kan een afspraak maken.

Waarom naar het loket?
Je kan er terecht voor informatie over en
hulp bij:
• het online aanvragen van evenementen
• verschillende soorten subsidies
(bv. project- en buurtsubsidie)
• regelgeving (bv. geluidsnormen, COVID,
verzekering, vrijwilligers …)
• externe ondersteuning
(zoals voor herbruikbare bekers)
• logistieke ondersteuning
(hoe en welke materialen je kan ontlenen)
Je kan er ook sleutels ophalen en
terugbrengen.
Alle informatie over het evenementenloket
vind je op: www.wetteren.be/
evenementenloket.
Contact opnemen kan via
evenementen@wetteren.be
of telefonisch via 0470 89 52 74 (Sander)
of 0471 55 88 84 (Sandra).

5000 euro steun
voor jouw Wetters project
Heb jij een idee voor Wetteren dat zowel de
mens als de leefomgeving ten goede komt?
Toon je engagement, zet een projectidee op
papier en het Streekfonds Oost-Vlaanderen
helpt je op weg.
Tot en met maandag 8 november 2021 kan je
jouw project indienen bij Streekfonds OostVlaanderen. Een onafhankelijke jury maakt
een keuze uit alle voorstellen. Belangrijk is
dat het project een positieve impact heeft
én dat het inspeelt op een maatschappelijke
uitdaging. Geselecteerde projecten doen in
2022 een crowdfundingcampagne.
Vorig jaar zetten de initiatiefnemers van Pluk
9230 hun droom op papier en werden ze
als eerste Wetterse project geselecteerd.
Initiatiefnemer Tuur De Moor vertelt.
Wat was jullie idee?
“Ons basisidee is heel concreet: een
diverse groep mensen samenbrengen
tijdens plukdagen en op die manier
voedseloverschotten verminderen en lekkere
lokale producten maken, zoals appelsap en
vlierbloesemsiroop.”

Wat heeft het Streekfonds voor jullie
project betekend?
“Heel veel. Omdat we een projectdossier
moesten schrijven, kregen we ons verhaal
helder. De crowdfundingcampagne gaf
een serieuze boost aan ons project en
hielp om een brede groep mensen aan te
spreken en te betrekken. 135 mensen en
bedrijven deden een (fiscaal aftrekbare)
gift en in totaal haalden we zelfs meer dan
de vooropgestelde 9 230 euro op! Daar
legde het Streekfonds nog eens 5 000 euro
bovenop. Met de ingezamelde middelen
hebben we onder andere een elektrische
bakfiets en fietskar gekocht.
Wil jij ook je droom waarmaken? Een project
indienen kan tot en met 8 november op
https://streekfondsoostvlaanderen.be

DUIVEN VOEDEREN HELPT
ZE NIET

NIEUWE IDENTITEITSKAART?
NIEUWE SOFTWARE

Duiven voederen is verboden, want het
geeft overlast: duivenpoep bevat ziektes
en besmeurt gebouwen. Voederen gebeurt
meestal met goede bedoelingen, maar je
helpt de duiven er niet mee. Als ze actief op
zoek gaan naar natuurlijk voedsel brengen
ze minder jongen voort. Door hen eten te
geven draag je bij aan een onnatuurlijk grote
populatie met meer zieke dieren. Voeder ze
dus niet, zo houden we samen de overlast
beperkt, de dieren gezond én je vermijdt een
boete.

Heb je een nieuwe identiteitskaart? Dan heb
je ook nieuwe software nodig om de kaart
online te kunnen gebruiken.
Surf naar http://eid.belgium.be en download
de nieuwste versie van de software.

DRUGPUNT: ZIT JE MET
VRAGEN?
Met al je vragen of problemen rond alcohol,
drugs, gamen en gokken, kan je terecht bij
DRUGPUNT Wetteren-Wichelen-Laarne. Ze
geven info en advies en begeleiden je met
korte gesprekken naar de hulp die je nodig
hebt, vertrouwelijk en gratis. Niet alleen voor
wie zelf een verslavingsprobleem heeft, maar
ook voor de omgeving.
Maak een afspraak via e-mail op
wwl@drugpunt.be of telefonisch via
0473 65 65 95 of 0476 97 09 58

WETTEREN WIL BEBOSSEN
Vijf hectare extra bos in Wetteren, dat is
onze ambitie. De gemeente zoekt daarom
geschikte percelen om aan te kopen en zelf
te bebossen. Heb jij een stuk grond te koop
dat mogelijk in aanmerking komt of ken je
iemand die op zoek is naar een koper? Laat
het ons weten via woonenleef@wetteren.be.

VERNIEUW JE RIJBEWIJS
OP TIJD
Sinds 2010 gebruiken we in België rijbewijzen
van het Europese type (bankkaartmodel).
Die zijn maar 10 jaar geldig, net als
identiteitskaarten. In tegenstelling tot bij de
identiteitskaarten, verwittigen we je niet als
je rijbewijs vervalt. Hou de einddatum dus
zelf goed in de gaten en maak op tijd een
afspraak via www.wetteren.be om je rijbewijs
te vernieuwen.

