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JONG GELEERD: RUIMTEVAART

Wist je dat een raket de ruimte bereikt in 
minder dan vier minuten? Of dat astronauten 
in de ruimte tot 5 cm groeien? In de nieuwe 
reeks ‘Jong geleerd’ in de bib komen jong en 
oud (bijna) alles te weten over (bijna) alles.  
We starten met een onderzoek in de ruimte.

Op woensdag 17 november vanaf 14 uur 
ontdek je wat een spectroscoop is en hoe je 
er makkelijk zelf eentje kan maken. Op vrijdag 
3 december om 19 uur neemt Stijn Ilsen, 
lucht- en ruimtevaartingenieur, iedereen vanaf 
10 jaar mee op ruimtereis langs satellieten en 
raketten.

Meer info: bib Wetteren, 09 369 26 78, 
bibliotheek@wetteren.be of  
wetteren.bibliotheek.be

BESCHERM VOGELS, 
BESTICKER JE RAMEN. 

Elk jaar vliegen honderdduizenden vogels 
zich te pletter tegen onze ramen. Die zien 
ze niet omdat het glas de lucht of bomen 
weerspiegt. Jij kan de vogels helpen om een 
vroege dood te voorkomen. Alles wat je aan 
de buitenkant tegen het raam plakt, zien 
vogels wel. Plaats bijvoorbeeld raamstickers 
met vogelsilhouetten of ga creatief aan 
de slag met verticale strepen met een 
tussenafstand van 10 cm. Gordijnen, lamellen 
of planten aan de binnenkant van het raam 
werken helaas niet. 

Viel er toch een slachtoffer? Laat de versufte 
vogel een uurtje bijkomen op een koel, 
donker plekje, in een kartonnen doos. Is hij 
daarna terug fit? Dan kan je hem gewoon 
vrijlaten. Is dat niet het geval, breng hem dan 
naar het vogelopvangcentrum of contacteer 
het Wildlife Taxiteam (03 331 97 00). 

HET OCMW HELPT JE  
MET JE ENERGIEFACTUUR  
EN -VRAGEN

Vind je je energiecontract te duur en wil je 
wisselen van leverancier? Of heb je nood aan 
tips om je verbruik te verlagen? Denk je recht 
te hebben op een premie? De energiecel 
van OCMW Wetteren helpt je graag. Maak je 
afspraak op 09 369 00 50 of digitaal via www.
wetteren.be/energieloket. Breng zeker je 
laatste factuur en afrekening  mee.

Heb je het moeilijk om je energiefactuur 
te betalen? Het onthaalteam van OCMW 
Wetteren ondersteunt je bij financiële 
problemen. Maak je afspraak op 09 365 00 
50 of digitaal via www.wetteren.be/eerste-
afspraak-ocmw-financieel. Breng zeker je 
laatste factuur, je afrekening en een bewijs 
van je inkomsten/uitgaven mee.

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.

ZATERDAG 6 NOVEMBER 
Time goes bye bye – Compagnie 
Barbarie  
CC Nova, Molenstraat 2b 
20 – 20.50 uur  
Info: cc.nova@wetteren.be  

ZONDAG 7 NOVEMBER 
Tweedehands boekenbeurs 
De Corridor, Olmenlaan 1 
11 – 17 uur  
i.s.m. Het Gesproken Dagblad en het 
Prullenbos 
Info: In de geest van Julien, 
info@decorridor.be  
 
Tweedehandsbeurs kinderkledij en 
speelgoed   
Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 
13.30 – 17 uur  
Info: Gezinsbond Wetteren, 
gezinsbondwetteren@hotmail.be 
 
Wandeling door de Zwalmvallei 
Carpool op parking van de Warande 
13.30 – 18 uur  
Info: Natuurpunt Scheldeland,  
0475 33 81 74

ZONDAG 7 EN ZONDAG 14 NOVEMBER 
Verkoopstand 11.11.11-actie 
Felix Beernaertsplein  
8 – 13 uur  
Info: 11.groep Wetteren, 
11.11.11wetteren@gmail.com 

WOENSDAG 10 NOVEMBER
Les Sixties Yé-Yé! –  
Rudolf Hecke en Karen Boelaerts 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 – 22 uur 
Info: De Corridor, franky@decorridor.be

DONDERDAG 11 NOVEMBER
Sint-Maartensfeest  
Dorpsplein Massemen  
16 – 22 uur  
Info: THOG, thogmassemen@hotmail.com 
 
Loopwedstrijd ‘Ten Ede Loopt’ 
Veldakkerwegel 38 
14.30 – 20 uur  
Info: Ten Ede Loopt,  
tenedeloopt@gmail.com  
 
Tentoonstelling ‘Lichtpunten in een 
donkere periode’   
De Poort , Markt 27 (1ste verdieping):  
11 november 11.30 - 15 uur 
12-13-14 november 15 - 18 uur

VRIJDAG 12 NOVEMBER
Quizt het  
Gemeentelijke feestzaal, Schooldreef 40 
19.30 uur  
Info: Chiro Hermeline,  
chirohermeline@gmail.com

ZATERDAG 13 NOVEMBER
11.11.11. Take Away: Fair Trade 
afhaalmaaltijd  
Parochiezaal Christus Koning,  
Oude Aardeweg 39A 
14 – 17.30 uur  
Info: 11.groep Wetteren, 
11.11.11wetteren@gmail.com 
 
The Breath Of Freedom - Fabrizio 
Poggi & Band   
Kapel Scheppersinstituut,  
Cooppallaan 128 
20 – 22 uur  
Info: vzw kultuurschuur,  
kultuurschuur@telenet.be

DINSDAG 16 NOVEMBER
Lezing: Kunstroof van de eeuw 
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50 
14 – 16 uur  
Info: dienstencentrum@wetteren.be

WOENSDAG 17 NOVEMBER
Workshop babymassage  
Huis van het Kind,  
Scheldedreef 52 
9.30 – 11 uur  
Info: Bond Moyson Oost-Vlaanderen,  
info@huisvanhetkindlww.be 
 
Maak je eigen spectroscoop  
Bibliotheek, Markt 27 
14 – 16.45 uur  
Info: bibliotheek@wetteren.be 

DONDERDAG 18 NOVEMBER 
Creatief met oude boeken  
De Poort, Markt 27 
19 – 21 uur 
Info: bibliotheek@wetteren.be

VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20 NOVEMBER 
Bekooring  
CC Nova, Molenstraat 2b 
20 – 22 uur 
Info: Abadabukileyo, cc.nova@wetteren.be 

11.11.11:  
HELP JIJ MEE  
AAN EEN BETERE  
WERELD?

Investeren doen we allemaal: in onszelf, onze 
relaties, een woning of opleiding. Maar je kan 
ook investeren in een betere wereld, met 
eerlijke kansen voor iedereen. 

Wereldwijd strijden mensen voor een 
menswaardig bestaan: voedsel en drinkwater, 
gezondheidszorg, een leefbaar inkomen, 
veiligheid en vrijheid van meningsuiting. 
11.11.11 steunt deze ontwikkelingsinitiatieven in 
het Zuiden, oefent druk uit op het beleid en 
voert campagne voor een solidaire wereld. 

Ook in onze gemeente zijn  er toffe acties: 

• Zondagsmarkt: op 7 en 14 november staat  
 er een info- en verkoopstand op de 
 markt in samenwerking met de Oxfam 
 Wereldwinkel. Kom je langs? Dan krijg je 
 gratis een kopje koffie! 

• Fair trade afhaalmaaltijd op zaterdag  
 13 november: bestel voor 7 november bij 
 Hans Verstuyft via mail  
 verstuyft.hans@skynet.be of bel naar  
 0475 56 79 97.

VOORLEESWEEK IN DE BIB VAN 20 TOT 28 NOVEMBER

Eén kwartier, elk kind, elke dag. Dat is de inzet van de Voorleesweek. 
De bib legt dit jaar vooral de allerkleinsten in de watten. Op zaterdag 20 november worden 
slaap- en wiegeliedjes uit de hele wereld live gezongen. Op zondag 28 november mogen 
baby’s en peuters kruipen en springen op een reuzegroot knisperboek én geven we een 
fluisterconcert. Tijdens de hele Voorleesweek is er voor onze jongste bezoekers ook nog een 
ontdekkingsparcours.

Op woensdag 24 november vanaf 16 uur kunnen kinderen tussen 4 en 8 jaar genieten van de 
mooiste voorleesverhalen in de bib van Overbeke en Massemen.

Meer info: bib Wetteren, 09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be of wetteren.bibliotheek.be.

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



Wetteren renoveert! Val op in het verkeer!
De donkere dagen komen eraan. Het seizoen 
dat elke weggebruiker (voetganger, fietser 
én automobilist) dubbel moet opletten en 
voorzichtig moet zijn. De dagen worden 
korter en we lopen of rijden vaker in het 
duister of regenachtig weer. Het is van 
groot belang dat iedereen goed zichtbaar 
is. Hoofdinspecteur Koen Reyniers van de 
dienst verkeer van de Lokale Politie legt uit 
wat het belang is van goede verlichting en 
fluo in het verkeer.

 
Wat moeten fietsers doen om zichtbaar te 
zijn in het verkeer? 
Voor fietsers is het wettelijk verplicht om 
op je fiets of je kledij of rugzak een wit 
voorlicht en een rood achterlicht (zichtbaar 
vanop 100 meter) te hebben. Verder zijn ook 
reflectoren verplicht: een witte vooraan, een 
rode achteraan gele of oranje op je pedalen. 
Fluorescerende en reflecterende kledij/
accessoires zijn niet verplicht maar maken je 
wel beter zichtbaar.

Wat doet de politie om mensen hiervoor 
warm te maken?  
De week voor de herfstvakantie bezochten 
we de basisscholen in Wetteren en gaven aan 
alle kinderen van het 1ste en 4de leerjaar een 
fluohesje. De politie kan natuurlijk niet overal 
aanwezig zijn en controleren. Een warme 
oproep aan de ouders om te zorgen dat hun 
kinderen goed zichtbaar zijn  en zich liefst 
ook met fietshelm in het verkeer begeven. 

 
Waar moeten voetgangers en joggers op 
letten? 
Fluokledij verhoogt de veiligheid enorm. Je 
kan ook lichtjes aanbrengen aan je arm of 
been. Waar je stapt is ook belangrijk: als er 
geen voetpad is, moet je links lopen op de 
weg. Loop niet met te veel naast elkaar maar 
achter elkaar en wees extra voorzichtig in 
bochten, stap desnoods in de grasberm. 

Jij wil vast ook een heerlijk koele woning 
in de zomer, die dan weer lekker warm 
is in de winter. Maar je wil natuurlijk ook 
minder energieverbruik en een lagere 
maandelijkse factuur. Klaar voor een woning 
die minder CO2 uitstoot en dus een stuk 
klimaatgezonder is?

Lokaal bestuur Wetteren en het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen lanceren in 
samenwerking met Fluvius het project 
Wetteren renoveert! Elke Wetteraar kan 
helemaal gratis begeleiding krijgen tijdens alle 
stappen van het renovatieproces. Uiteraard 
zonder verplichtingen en met de vrijheid om 
bij elke stap zelf te beslissen of je het traject 
verderzet.

BENOveren? 
Begin je met renoveren, dan doe je dat liefst 
meteen goed. BENOveren staat voor “Beter 
Renoveren”. Door de juiste renovatiewerken 
op het juiste moment, maak jij jouw woning 
zo duurzaam mogelijk. Een woning die zo 
weinig mogelijk energie verbruikt.

Hoe werkt het? 
Meld je aan via het digitale inschrijvings-
formulier. Een adviseur van het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen zoekt samen 
met jou naar de meest zinvolle ingrepen voor 
jouw woning, in de juiste volgorde en binnen 
jouw budget. De BENOvatiebegeleider 
helpt je bij het opvragen van offertes en de 
keuze voor de meest geschikte aannemers 
en leveranciers. Ook voor het aanvragen 
van premies en goedkope leningen kan je 
terecht bij je begeleider. Zo krijg je een 
comfortabele, energiezuinige en duurzame 
woning zonder zorgen.

 
Interesse? Meer informatie?  
Kom naar de infomarkt op maandag  
8 november tussen 18 en 21 uur in de 
polyvalente zaal van Woonzorgcentrum 
Schelderust (Wegvoeringstraat 55). 
Inschrijven voor de infomarkt is 
verplicht en kan via www.wetteren.be/
wetterenrenoveert. Daar vind je ook alle 
informatie over het project. 

DONDERDAGMARKT  
OP 11 NOVEMBER 

Donderdag 11 november zijn er plechtigheden 
in en rond de Sint-Gertrudiskerk voor 
Wapenstilstand. De markt verhuist daarom 
eenmalig naar de Molenstraat en de Zeshoek. 
Kom je met de wagen? Parkeer je in parking 
Scheldekaai. Op de Markt zijn een aantal 
zones parkeervrij voor de plechtigheden.  
Er komen ook tijdelijk extra fietsenstallingen. KOM WERKEN BIJ WETTEREN!

Lokaal bestuur Wetteren zoekt veel nieuwe 
medewerkers: van zorgpersoneel voor 
onze woonzorgcentra en kinderopvang tot 
administratieve krachten, teamcoaches en 
technische profielen. Onze organisatie telt 
ruim 500 collega’s. Samen bouwen we op 
een professionele en enthousiaste manier 
aan Wetteren en zetten we het welzijn van de 
ruim 26 000 inwoners centraal.

Heb jij zin om onze teams te versterken? 
Kijk dan op www.wetteren.be/vacatures of 
solliciteer spontaan via www.wetteren.be/
spontane-sollicitatie. Of volg Lokaal Bestuur 
Wetteren op LinkedIn.

14 NOVEMBER = 
WERELDDIABETESDAG  

Wetteren steunt de strijd tegen diabetes.  
Op zondag 14 november is cc Nova  
van 17 uur tot middernacht blauw verlicht. 

In de hele wereld worden gebouwen blauw 
verlicht om mensen bewust te maken van 
diabetes. Alleen al in België hebben bijna 
een miljoen mensen diabetes. Meer dan een 
derde van de mensen met diabetes weten 
zelfs niet dat ze de ziekte hebben. Een 
vroegtijdige diagnose en behandeling maken 
het verschil. 

GOUDEN BRUILOFTEN  
Joseph De Grauwe - Lydie Vande Velde  30/09/1971 
Jean-Pierre De Maesschalck - Rita Myny  04/11/1971 
Antoine De Grauwe - Yvonne Verstuyft  03/12/1971 
Albert De Grauwe - Hildegarde Van Loo  10/12/1971

DIAMANTEN BRUILOFT  
Wilfried Christiaen - Lutgarde Declercq  20/12/1961

JUBILEA 


