IN WETTEREN

21 NOVEMBER
Kunstendag voor kinderen:
Murmur/Grensgeval !
CC Nova, Molenstraat 2b
14.30 – 15.30 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
Wandeling: langs tuinen en duinen
in Wetteren
Provinciaal Domein Den Blakken
14.30 – 16.30 uur
Info: Davidsfondsafdeling Heusden/
Wetteren-Ten-Ede,
raymond.vereecke@proximus.be
24 NOVEMBER
Infosessie: Noodfunctie op je gsm
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
10 – 12 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be

Geen kersentuin – Compagnie Cecilia
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 22 uur
Info: www.ccnovawetteren.be

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

Nieuwsbrief 363 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Workshop: Hip en trendy
droogbloemen
Parochiezaal Christus Koning,
Oude Aardeweg 39A
19.30 – 22 uur
Info: FERM Wetteren-centrum,
fermwetteren@hotmail.com

25 NOVEMBER

De donkere kant van de liefde
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
19.30 – 22 uur
Info: FERM Wetteren-centrum,
fermwetteren@hotmail.com
Portrait de la jeune fille en feu –
Nova@TheMovies
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 22 uur
Info: www.ccnovawetteren.be

Voordracht ‘Mijn vader was een
priester, mijn moeder een non’ met
Koen Wauters
De Poort, Markt 27
20 – 22 uur
Info: OKRA Academie, okra.academie.
wetteren@telenet.be
26 NOVEMBER
Versterk op natuurlijke wijze je
immuniteit
De Corridor, Olmenlaan 1
9.30 – 12 uur
Info: Avansa Waas-en-Dender,
info@avansa-wd.be
Infosessie ‘Klein geluk als
mantelzorger’
LDC De Koffiebranderij
14 – 16 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be
i.s.m. Samana, Liever Thuis, Steunpunt
Mantelzorg en Coponcho

Cabaretvoorstelling Nele Bauwens
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 22 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
Après ski: DJ in de Boskeet
Prullenbos, Groenstraat 8
20.30 – 23 uur
Info: info@prullenbos.be
1 DECEMBER
Sinterklaasfeest
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
14 – 16.30 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be
2 DECEMBER
Full contact tour – Steven Mahieu
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 22 uur
Info: www.ccnovawetteren.be

Betalen en inloggen met je smartphone
De Poort, Markt 27
14 – 16.30 uur
Info: wetteren.bibliotheek.be

Mathis nu zo (tot 28 november)
Parochiezaal Overschelde,
Liefkenshoek 20
20 uur (26 en 27 november)
15 uur (28 november)

Stijn Ilsen: Satellieten, raketten
en andere weetjes over ruimtevaart
Bibliotheek Wetteren
19 – 20.30 uur
Info: wetteren.bibliotheek.be

Info: ToOver - Toneel Overschelde,
luc.de.vreese@scarlet.be

Colour Talk – Bram De Looze
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 22 uur
Info: www.ccnovawetteren.be

Vernissage tentoonstelling
Jean De Groote en Jeroen Daled
De Corridor, Olmenlaan 1
19 – 21 uur
Info: De Corridor, franky@decorridor.be

ALS JE TE SNEL RIJDT,
ZIE JE MINDER

DONKERE MAANDEN: GEEF
DIEVEN MINDER KANS

KIES VOOR EEN LEVENDE
TUINAFSCHERMING

Niet iedereen vindt het fijn om begroet te
worden door jouw enthousiaste hond, hoe
lief hij ook is. Daarom moeten honden op
openbare plaatsen altijd aan de leiband. Doe
je dat niet, dan riskeer je een GAS-boete.

Onvoorziene wegenwerken, een koerier
die plots stopt in het midden van de weg,
een uitwijkende fietser of een bal waar
zeker nog een kind achteraan komt. In het
verkeer kom je vaak ogen tekort. Door je
aan de snelheidslimiet te houden, schat je
gevaarlijke situaties beter in en heb je nog
genoeg tijd om veilig te reageren, ook bij
onverwachte omstandigheden.

Tijdens de donkere wintermaanden stijgt
het aantal inbraken. Sneller donker,
minder mensen op straat … dat maakt het
makkelijker voor inbrekers. Volg deze tips en
geef hen minder kans:
Doe deuren, ramen, hekken en 		
poorten op slot, ook al ben je maar even
weg.
Berg ladders of klein gereedschap altijd
op in een afgesloten ruimte.
Verstop geen sleutels.
Geef je huis een bewoonde indruk.
Laat een paar lichten, de tv of de radio
aan met een tijdsschakelaar.
Zorg voor sociale controle.
Verberg aantrekkelijke voorwerpen zoals
je laptop en smartphone. Geld en juwelen
zijn veiliger in een kluis of bij de bank.
Noteer ook serienummers van kostbare
voorwerpen, want dat is waardevolle
informatie.
Laat nooit via de sociale media weten dat
je er niet bent.
Op vakantie of langdurig afwezig?
Licht een vertrouwenspersoon in en
vraag afwezigheidstoezicht via
www.politie.be/nl/e-loket/		
afwezigheidsmelding.

Heb je een nieuwe tuinafscherming
nodig? Denk verder dan de typische
klassieke tuinrasters. Kies voor een
levende tuinafscherming en ga voor een
klimaatgezondere tuin. Hagen, heggen
of houtkanten zijn niet alleen mooier en
goedkoper, ze zijn ook nog eens nuttig voor
dieren. Levende tuinafschermingen werken
als veilige verbindingsweg naar andere
tuinen, schuil- en nestplaatsen. Als je kiest
voor een bloesemdragende tuinafscherming,
dan is er in het voorjaar zelfs extra voedsel
voor bijen en andere insecten en in het
najaar kunnen vogels smullen van de bessen.
Niks dan voordelen dus.

Zie je iets verdachts?
Bel altijd het nummer 101!

Vervoerregio Gent maakt de komende
maanden belangrijke keuzes over de
organisatie van de mobiliteit voor de
komende 30 jaar. Ze willen die keuzes
graag baseren op wat de inwoners van de
vervoerregio zelf willen en daar horen de
Wetteraars ook bij.

Dat geldt ook in natuurgebieden en bossen.
Het is misschien niet zo prettig, maar wel
veiliger voor je hond en voor de natuur.
Sommige wilde dieren lopen zich - uit angst
voor rondsnuffelende honden - letterlijk
te pletter, raken gekwetst, van hun ouders
gescheiden of worden zelfs gedood.

De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet.
Beloof om je aan de snelheidslimiet te
houden op www.beloofd.be.

Mag je hond dan nergens vrij rondlopen?
Jawel, dat kan naar hartenlust op de
hondenweide in de Peperstraat.

3 DECEMBER

Elvis Symphonic – European
Philharmonia
CC Nova, Molenstraat 2b
20 – 22 uur
Meer info: www.ccnovawetteren.be

27 NOVEMBER

HOND AAN DE LIJN,
‘T ZAL WEL ZIJN!

Après ski: DJ in de Boskeet
Prullenbos, Groenstraat 8
20.30 – 23 uur
Info: info@prullenbos.be

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.

•
•
••
••
•
•

VRAAG EEN VERWARMINGSTOELAGE AAN
Via het Sociaal Huis kan je een verwarmingstoelage aanvragen om een deel van de hoge
energiekosten op te vangen. Dat kan alleen als je inkomen onder een bepaalde grens valt en
als je een van deze brandstoffen gebruikt:
mazout of huisbrandolie
verwarmingspetroleum (type c)
bulkpropaangas

••
•

Vraag de toelage aan binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Het bedrag van de
toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.
Neem contact op via verwarmingstoelage@sociaalhuis.wetteren.be of met het OCMW
Wetteren op 09 365 73 73. Meer informatie vind je ook op www.verwarmingsfonds.be.

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

GEEF MEE VORM AAN
MOBILITEIT IN ONZE REGIO

Vul de enquête in en geef je mening over
duurzaam vervoer, doorgaand verkeer
in stadskernen, circulatiemaatregelen en
nog veel meer: https://sg.indiville.be/s3/
vervoerregioGent

17 NOVEMBER 2021

GEZOCHT: DE ALLERBESTE
MUZIEK VAN 2021

Meer speelruimte
in onze gemeente
Nele Decelle

Zijn er voor de kinderen in Wetteren
voldoende plaatsen om te spelen?
Wetteren legt nieuwe speelterreinen aan,
verbetert bestaande speelpleintjes en
maakt - waar mogelijk - de publieke ruimte
kindvriendelijk. We zorgen er ook voor dat
kinderen die plekken veilig te voet of met
de fiets kunnen bereiken. Nele Decelle,
Expert Jeugd en Sport bij het Lokaal
Bestuur vertelt ons meer over het project
Speelweefsel.
Wat is de bedoeling van Speelweefsel?
We willen een weefsel creëren over heel
Wetteren met speelterreinen die we op een
kwaliteitsvolle en natuurlijke manier inrichten
zodat kinderen met en zonder beperking er
samen kunnen spelen.
We betrekken de kinderen en de buurtbewoners bij de aanleg en vragen ook aan
scholen en jeugdbewegingen om een stuk
van hun terrein open te stellen.

Waar vinden we de eerste speelplekken?
Het speeltoestel dat in de zomer op de Markt
stond, krijgt een nieuwe bestemming op het
pleintje in de Vijverstraat. De kinderen uit de
buurt mochten mee kiezen hoe dat toestel
eruit moet zien en we dachten er ook met
de buurtbewoners over na hoe het pleintje
er verder moet uitzien. Welk groen kan er
komen en hoe kunnen kinderen er veilig
naartoe? We werkten samen met de collega’s
van Groen, Mobiliteit en Preventie.
Achter de kerk in Overbeke verfraaien we
het pleintje met een tweede basketring,
een klimmuur, een kleurige muur met graffiti
en extra groen. Het wordt een plek waar
kinderen uit de buurt kunnen spelen en
samenkomen. Er staan verder nog projecten
op stapel met de Sint-Lodewijksschool, aan
Christus Koning en aan de Binnenkouter in
Westrem. We zoeken ook nog speelruimte in
Ten Ede en Kwatrecht.

Werken als vrijwilliger voor
het Lokaal Dienstencentrum
Jacques (links op de foto) en Christian
(rechts) zijn al sinds de opening van het
Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij
aan de slag als vrijwilliger. Ze serveren de
drankjes in de gezellige bar. Dat doen ze met
veel warmte en enthousiasme.
Christian: Elke vrijdagvoormiddag vind je mij
achter de bar. Ik ben gepensioneerd en breng
zo mijn tijd op een nuttige manier door.
Ik doe het ook voor de sociale contacten.
De mensen hier vertellen graag hun verhaal.
Ik schenk niet alleen koffie maar bied ook
een luisterend oor.
Jacques: Ik kom hier elke dinsdag- en
woensdagvoormiddag drankjes opdienen.
Dat doet mij deugd want ik krijg er veel
vriendschap voor terug. Alleen jammer dat
nog veel mensen niet durven binnenkomen.
Iedereen is hier welkom!

Iets voor jou?
Het Lokaal Dienstencentrum
De Koffiebranderij zoekt enthousiaste
vrijwilligers:
Chauffeurs met eigen wagen of die
willen rijden met het busje van de 		
Minder Mobielen Centrale
Lesgevers of begeleiders voor 		
workshops
Baliemedewerkers
Barmedewerkers

•
•
••

Wil je je vrije tijd een zinvolle betekenis
geven? Ben je graag actief bezig of help je
graag mensen? Dan ben jij de vrijwilliger
die we zoeken! Wat je wil doen en hoe
vaak, bepaal je helemaal zelf. In gesprek
met de centrumleider bekijken we wat
jouw talenten zijn en wat je kan doen voor
onze bezoekers.
Meer informatie?
Kom langs (Molenstraat 50),
bel naar 09 366 02 42 of stuur een e-mail
naar dienstencentrum@wetteren.be.

Kies voordelig voor
groene stroom en aardgas
Besparen op je energiefactuur en tegelijk
zorgen voor een leefbaar klimaat? Dat kan
met de groepsaankoop ‘100% groene stroom
en aardgas’ van de provincie. Door een
grote groep consumenten samen te brengen
kan de provincie een scherpere prijs
onderhandelen bij de energieleveranciers.
Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen
met een beperkt verbruik kunnen ook
deelnemen.
Inschrijven
Inschrijven is gratis en vrijblijvend van 22
november 2021 tot en met 31 januari 2022
via www.samenaankoopenergie.be. In
maart 2022 krijg je een persoonlijk aanbod
berekend op jouw opgegeven verbruik.
Lijkt het aanbod interessant dan kan je het
accepteren, maar je bent niet verplicht. Als je
accepteert hoef je voor de overstap zelf niks
te doen, dat wordt voor je geregeld.

Wie had ooit gedacht dat 2021 het allerbeste
jaar uit de muziekgeschiedenis zou worden?
Niemand toch? Al had Otto-Jan Ham het
naar eigen zeggen wel zien aankomen. Om
zijn gelijk te bewijzen, maakt hij een vrolijke,
muzikale voorstelling. Daarin gaat hij op zoek
naar de twaalf nummers die van 2021 het
allerbeste jaar uit de muziekgeschiedenis
maken. Als extraatje brengt hij topmuzikanten
mee voor een muzikale terugblik.
Tickets en info via www.ccnovawetteren.be

Meer informatie
Meer informatie vind je op
www.samenaankoopenergie.be
of je kan contact opnemen via e-mail op
groenestroom@oost-vlaanderen.be of via de
gratis infolijn 0800 60 601 (werkdagen
van 9 tot 20 uur).

De lieve, goede Sint brengt ook dit jaar een
bezoekje aan Wetteren. Op 1 december
verwelkomt hij jong en oud in de
gemeentelijke feestzaal van 13 tot 16 uur.
Iedereen is welkom op dit gratis event.
Samen dansen met de pieten, knutselwerkjes
maken, een behendigheidsparcours afleggen
… Een namiddag vol plezier verzekerd!
Schrijf je liever een brief naar de Sint?
Haal die potloden en stiften maar boven!
Of toch liever je beste pen?
De Sintbrievenbus staat al klaar op de
Markt. Tot 5 december kan je er jouw
mooie tekening of brief in kwijt, geen tijd
te verliezen! Vergeet zeker niet om er je
naam en telefoonnummer op te schrijven.
Misschien ben jij wel een van de gelukkigen
die een cadeautje krijgt.

Inschrijven kan ook via het papieren
inschrijfformulier dat begin december in je
brievenbus valt. Vul het in en bezorg het aan
de provincie.
Hulp nodig?
Hulp nodig bij je inschrijving? Dat kan via het
gemeenteloket. Maak vooraf een afspraak op
09 369 00 50 of via www.wetteren.be
en breng je laatste jaarafrekening van
elektriciteit en aardgas en een recente
voorschotfactuur mee, want daarin staan
alle gegevens die we nodig hebben om je
inschrijving in orde te maken.

HIJ KOMT, HIJ KOMT…

HULP BIJ SNEEUWRUIMEN VOOR 80-PLUSSERS
Voor oudere of minder mobiele personen is het moeilijk of onmogelijk om sneeuw te ruimen
op hun voetpad. Kan je geen beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen? Dan kan
het Lokaal Bestuur je helpen.
Schrijf je in en dan maken de gemeentediensten bij hevige sneeuwval, in de mate van het
mogelijke, jouw voetpad vrij. Hou er rekening mee dat we eerst de wegen ruimen en zorg
ervoor dat je eigen strooizout klaarstaat!
Wie komt in aanmerking?
personen ouder dan 80 jaar
personen met een fysieke beperking (met doktersattest)
Je mag niet samenwonen met valide personen en niet in een appartementsgebouw wonen.

••

Inschrijven is nodig. Doe dat zo snel mogelijk (ten laatste op 1 december),
via het Sociaal Huis, 09 365 73 73 of info@sociaalhuis.wetteren.be.

