IN WETTEREN

10 DECEMBER

4 DECEMBER
Onheil in Black Creek –
Muziektheater De Kolonie
cc Nova,
Molenstraat 2b
20 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
Brasserie Croque-Notes –
Un coin de paradis
Kapel Schepperinstituut,
Cooppallaan 128
20 uur
Info: vzw Kultuurschuur,
kultuurschuur@telenet.be

Bloemschikken
LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50
14 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be
Koffienamiddag voor mensen met
kanker en hun naaste omgeving
LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50
14 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be

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

Schubert in het West-Vlaams –
Wannes Cappelle en Nicolas Callot
Sint-Martinuskerk,
Dorpsplein Massemen
20 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
11 DECEMBER

7 DECEMBER

Nieuwsbrief 364 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Lezing Leo Bormans – Op zoek naar
geluk van Arusha tot de Serengeti
Parochiezaal Christus Koning,
Oude Aardeweg 39A
19.30 uur
Info: FERM Wetteren centrum,
fermwetteren@hotmail.com

9 DECEMBER

Mantelzorgcafé
LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50
14 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be
i.s.m. Coponcho, Liever Thuis, Steunpunt
Mantelzorg en Samana

Wetteren Quizt
Gemeentelijke Feestzaal,
Schooldreef 40
19 uur
Info: Chiro Overschelde,
wetterenquizt@gmail.com
Van Sinterklaas naar Santa Claus –
Filip Van Beurden
De Corridor,
Olmenlaan 1
20 uur
Info: De Corridor, franky@decorridor.be

13 DECEMBER
Bakles
LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50
13.30 uur
Info: dienstencentrum@wetteren.be
i.s.m. OKRA Massemen
Muziek en video’s streamen
Bibliotheek,
Markt 27
14 of 19 uur
Info: wetteren.bibliotheek.be
15 DECEMBER
Kerstconcert met Christoff en
kinderkoor
Sint-Gertrudiskerk
20 uur
Info: impe.didier@telenet.be
17 DECEMBER
Het ecologisch kompas
De Corridor,
Olmenlaan 1
9.30 uur
Info: Avansa Waas-en-Dender,
info@avansa-wd.be

EERSTE OF TWEEDE PRIK?
HET KAN NOG!

GRATIS BOMEN LATEN
KNOTTEN

WERKEN AAN WETTERSE
BUITENSCHAAKTAFEL
WEGEN: SERSKAMPSTEENWEG OP DE MARKT AL GEZIEN?

Ben je nog niet (volledig) gevaccineerd tegen
corona? Dan kan je nog altijd een afspraak
maken.

Knotbomen zijn van onschatbare waarde
voor de natuur, maar je moet ze elke 5 tot 9
jaar knotten. Regionaal Landschap ScheldeDurme koppelt knotters (houtzoekers) aan
eigenaars van knotbomen. De knotters
onderhouden de bomen gratis en krijgen als
tegendienst het brandhout mee naar huis.

Er lopen momenteel meerdere wegen- en
rioleringswerken op verschillende locaties
in onze gemeente. We willen regen- en
afvalwater scheiden bij private gebouwen,
een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen
en het wegdek vernieuwen.

Bel naar het callcenter op 0800 988 98.
Raak je daar moeilijk binnen? Schrijf je in op
de terugbellijst, dan belt het callcenter jou op
om een afspraak vast te leggen.
De lijst vind je op https://eerstelijnszone.be/
inschrijvingsformulier.

BLOKKEN IN HET OUD
GEMEENTEHUIS

12 DECEMBER
Boekvoorstelling ‘Dirk Verhofstadt in
gesprek met Johan Braeckman’
De Corridor,
Olmenlaan 1
16 uur
Info: De Corridor, franky@decorridor.be
De boekvoorstelling vindt ook plaats op 20
december en 7 januari.

Corona kan deze agenda doen veranderen.
Check bij de organisator of de geplande activiteit doorgaat!
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.

Heb je knotbomen in de aanbieding of wil je
zelf graag knotten? Surf dan naar
www.goedgeknot.be of contacteer
Regionaal Landschap Schelde-Durme via
sebastien@rlsd.be.

VACCINATIECENTRUM OOK
OPEN VOORJAAR 2022
Ook na nieuwjaar vaccineren we verder in
een gedeelte van Sporthal De Warande.
Boosterprik, eerste of tweede prik kan op
de gekende stek. Het overige deel van de
sporthal blijft beschikbaar voor de sporters.

We voorzien tijdens de blokperiode opnieuw
een rustige studieruimte. Kom studeren in het
oud gemeentehuis van 13 december 2021 tot
29 januari 2022.
Studenten zijn elke dag (behalve zon- en
feestdagen) welkom tussen 9 en 19 uur.
Schrijf op voorhand in via
www.wetteren.be/studieruimte.
Heb je ziektesymptomen? Blijf dan thuis,
zo houden we het voor iedereen veilig.
Veel succes met de blok en de examens!

Aan de Serskampsteenweg richtten we
de zone tussen de Smetledesteenweg
en de Zuidlaan in als woonerf met
betonstraatstenen. Aan het woonerf en aan
het kruispunt met de Smetledesteenweg is
het wegdek afgewerkt en open voor verkeer.
De rioleringswerken zijn bijna klaar en de
werken verlopen verder helemaal volgens
schema. Eind maart 2022 zijn ze volledig
afgerond, als de weersomstandigheden geen
roet in het eten gooien.
Tot het einde van de werken moet
autoverkeer vanuit Serskamp nog via
centrum Schellebelle naar Wetteren en
omgekeerd. Fietsers kunnen wel via de
Serskampstraat en Victor Van Sandelaan
rijden.

Luc Michiels, voorzitter van de schaakclub
Wetterse Vrijpion, had een tof idee voor
het project geWOONtebreker. Hij diende
een dossier in en sinds kort staat een
buitenschaaktafel op de Markt te pronken.
Zin in een schaakpartijtje in openlucht?
Breng je eigen pionnen mee en zet je aan de
tafel! Je kan ook schaakstukken ontlenen in
de bibliotheek.
‘GeWOONtebreker Wetteren’ is het
participatietraject dat het Lokaal Bestuur
uitwerkte met steun van de Provincie OostVlaanderen. We willen werk maken van een
centrumvisie en onderzoeken hoe we wonen,
winkelen en groene plekken beter kunnen
combineren om tot meer dynamiek in het
centrum te komen. Ook de kwaliteitsvolle
inrichting van het openbaar domein en hoe
we ons verplaatsen naar het centrum staan
opgenomen in dat plan.

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

1 DECEMBER 2021

VOORJAARSBROCHURE
CC NOVA BINNENKORT IN
JOUW BRIEVENBUS

Word jij de nieuwe buddy
van Samer?

Winter in Wetteren
December is begonnen en de
eindejaarsperiode komt in zicht!
Dat vieren we in stijl. Nieuw in Wetteren en
uniek in Vlaanderen: een rolschaatsbaan
in plaats van een energieverslindende
ijspiste. Tijdens de koopweekends kan je
naar hartenlust je kerstinkopen doen en
is er ook weer een leuke eindejaarsactie
van de Wetterse handelaars. Wil je zelf
nog iets organiseren met je buren in
de kerstperiode? Vraag dan nu nog je
kerstsubsidie aan.
Wetteren rolschaatst
We maken komaf met de klassieke
ijsschaatspiste en lanceren een ecologisch
alternatief. Van 10 december tot 9 januari
vind je op het Felix Beernaertsplein
een rolschaatsbaan voor eindeloos
schaatsplezier. De rolschaatsbaan is van
maandag tot donderdag open van 10 tot 23
uur en van vrijdag tot zondag van 10 uur tot
middernacht. Je kan rolschaatsen huren aan
de piste, dan betaal je 5 euro toegang.
Als je je eigen rolschaatsen meebrengt,
betaal je maar 3 euro.

Omdat de rolschaatsbaan op het Felix
Beernaertsplein staat, verhuist de
zondagsmarkt vijf weekends na elkaar
(vanaf 10 december) naar het onderste
deel van de stationsparking.
Koopweekends
Kerstcadeautjes kopen? Of een mooie
nieuwe outfit voor het nieuwjaarsfeest?
Tijdens de koopweekends 11 en 12 december
en 18 en 19 december vind je wat je zoekt. De
Wetterse handelaars leggen de mooiste en
lekkerste spullen in hun rekken en etalages
en ontvangen je hartelijk.
Eindejaarsactie
De Wetterse handelaars zetten opnieuw hun
traditionele eindejaarsactie op poten.
Wie in december in Wetteren winkelt of iets
consumeert bij een van de deelnemende
handelszaken, maakt kans op verschillende
waardebonnen, die je opnieuw bij een lokale
zaak kan gebruiken.

Kerstsubsidies
Organiseer je met je buren een kerstfeest?
Dan kan je een aanvraag indienen voor een
kerstsubsidie van 250 euro aan Wetterse
cadeaubons. Je kan ook gratis gebruikmaken
van kerstmanpakken en kerstslingers.
Alle informatie over de
eindejaarsactiviteiten vind je op
www.wetteren.be/winter.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
en kunnen nog wijzigen door
coronamaatregelen. Hou de webpagina
en onze sociale media in de gaten voor de
laatste nieuwtjes.

Doe je kerstaankopen lokaal
met de Wetterse cadeaubon
Vind je het vaak lastig om het juiste
geschenk te vinden? Met de Wetterse
cadeaubon geef je een waaier aan
mogelijkheden én steun je onze lokale
handelaars. Het bedrag kies je zelf, tussen
5 en 100 euro.
Koop de cadeaubon eenvoudig in onze
webshop en print hem af of bewaar hem
digitaal. Heb je liever een echte bon, in de
vorm van een kaartje? Koop de bon dan
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis
op Rode Heuvel.
Je kan de bon bij meer dan 100 Wetterse
handelaars gebruiken, van cafés tot
kledingzaken. Meer info op
www.wetteren.be/cadeaubon.

Ken je onze buddywerking ‘De Brugwacht’
al? We matchen een doorwinterde
Wetteraar met een nieuwe Wetteraar en
samen brengen ze een deel van hun vrije tijd
door. Samer is 20 jaar, verhuisde naar België
vanuit Irak en zoekt een buddy.
“Ik wil net zo goed Nederlands kunnen
spreken als Belgen die hier geboren zijn.
Een buddy zou me daar heel erg bij kunnen
helpen.”, vertelt Samer. “Ik fiets graag en
neem graag mooie foto’s van landschappen
of gebouwen. Ik speel zelf viool en piano en
luister ook veel muziek, vooral klassiek.”
Is het een match?
Wil je buddy worden, dan gaan we op
zoek naar iemand die echt bij je past. Ben
je bijvoorbeeld net als Samer heel erg
geïnteresseerd in muziek? Of misschien ben
je net als een andere nieuwe Wetteraar wel
een fervent sporter. We linken niet zomaar
iemand aan jou, maar zoeken een echte
match.

Wat moet ik precies doen?
We verwachten dat je ongeveer 1,5 uur per
week samen met je buddy spendeert. Dat
mag natuurlijk ook 3 uur op twee weken zijn
of een beetje meer of minder. Flexibiliteit
staat centraal. Wat je samen doet kiezen
jullie zelf. Op café? Naar een voorstelling in
cc Nova? Samen een sport of andere hobby
uitoefenen? Het kan allemaal.
Meer info?
Lijkt het jou wel iets? Kom naar het
infomoment in LDC De Koffiebranderij
(Molenstraat 50) op donderdag 16 december
van 19.30 tot 21.30 uur. Schrijf je in voor
de infoavond op www.wetteren.be/
buddywerking-brugwacht. Ben je daarna
nog altijd enthousiast? Dan kan je je daar
ook meteen registreren als buddy. In januari
starten we met een nieuw traject.

Midden december verschijnt de
voorjaarsbrochure van cc Nova. Boekte je
de voorbije maanden een voorstelling in
cc Nova? Dan mag je binnenkort post in je
brievenbus verwachten. In de brochure vind
je alle voorstellingen, concerten en films van
februari tot en met juni. Tickets kan je kopen
vanaf dinsdag 11 januari om 18.30 uur.
Info: cc Nova, 09 365 20 20,
www.ccnovawetteren.be

SORTEER JE AFVAL
EN BESPAAR
Juist sorteren is goed voor je portemonnee!
Restafval is niet recycleerbaar en gaat naar
de verbrandingsoven. Daarom is de gele
zak het duurst. Van gft (groene bak), pmd
(blauwe zak) en papier en karton kunnen we
wel nieuwe grondstoffen maken. Daarom
betaal je minder of niets voor de ophaling
ervan.
Als je groente-, fruit- of tuinafval in de
restafvalzak gooit, betaal je eigenlijk 50%
te veel voor je afval. Voor pmd is dat 75%.
Papier en karton, textiel en glas kan je
helemaal gratis kwijt, dus als je die verkeerd
sorteert, betaal je 100% te veel. Twijfel je
over wat in welke zak of bak moet? Kijk dan
op www.betersorteren.be.
Afval voorkomen blijft natuurlijk de
beste en goedkoopste manier: kies voor
producten met weinig of geen verpakking,
zoals groenten en fruit zonder plasticfolie,
gebruik herbruikbare zakjes, composteer je
groenten- en fruitafval in de tuin …

