IN WETTEREN

23 DECEMBER

Kamermuziekconcert
Con Spirito – Suys Trio
De Corridor, Olmenlaan 1
20 uur
Info: De Corridor, franky@decorridor.be
19 DECEMBER

27 DECEMBER

Daguitstap naar de kust:
overwinterende vogels observeren
Vertrek aan parking van De Warande
8 – 17 uur
Info: Natuurpunt Scheldeland,
antoon.blondeel@skynet.be

Het allerbeste van 2021 –
Otto-Jan Ham
CC Nova, Molenstraat 2b
20 uur
Info: cc Nova, cc.nova@wetteren.be

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

Johan Braeckman in gesprek met
Björn Soenens over de VS
De Corridor, Olmenlaan 1
20 uur
Info: De Corridor, franky@decorridor.be

Zwins – Het Eenzame Westen
cc Nova, Molenstraat 2b
20 uur
Info: cc.nova@wetteren.be
Nieuwjaarsconcert
Markt
20 uur
Info: OKRA Academie Wetteren,
okra.academie.wetteren@telenet.be

13 JANUARI

21 DECEMBER

Nieuwsbrief 365 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Au nom de la terre –
Nova@TheMovies
cc Nova, Molenstraat 2b
20 uur
Info: cc Nova, cc.nova@wetteren.be

14 JANUARI

Johnny Cash 90 – Guy Swinnen e.a.
cc Nova, Molenstraat 2b
20 uur
Info: cc Nova, cc.nova@wetteren.be

© Bart Grietens

18 DECEMBER

LET OP VOOR VALSE VRIENDEN ACROBATISCHE WORKSHOP
VOOR VADERS EN ZONEN
Vriendschapsfraudeurs zoeken hun
slachtoffers op internet via datingsites,
e-mail of sociale media. Ze maken een vals
profiel of gebruiken de identiteit van een
bestaand persoon en proberen je vertrouwen
te winnen. Meestal verklaren de oplichters
op korte tijd hun liefde en proberen ze je
naar een ander communicatiekanaal te
lokken. Al gauw vragen ze om geld of andere
geschenken.
Ook in onze regio vallen slachtoffers.
Wie in de val trapt schaamt zich vaak om de
gevoelens voor iemand die uiteindelijk niet
bestaat en doet daarom geen aangifte.
Hoe jezelf beschermen?
- Aanvaard geen vriendschapsverzoeken
van iemand die je niet kent.
- Check de echtheid van een profiel: vraag
voldoende info aan je nieuwe kennis.
- Geef geen persoonlijke informatie.
- Let op voor ‘zielige’ verhalen die inspelen
op je gemoed.
- Maak nooit zomaar geld over naar iemand
die je niet kent.

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.

Werd je zelf slachtoffer? Verbreek alle
contact en doe aangifte bij de politie.
Meer info op www.temooiomwaartezijn.be.

Wil jij graag samen met jouw vader of zoon
grenzen verleggen? Cultuurcentrum Nova
organiseert in de marge van de voorstelling
‘Carrying my Father’ een workshop
partneracrobatie voor vaders en zonen
(vanaf 16 jaar).
Toon Van Gramberen van THERE THERE
Company leert jullie als duo verschillende
draagvormen. Na de workshop
hebben enkele basistechnieken uit de
partneracrobatie geen geheimen meer
voor jullie. Er is geen voorkennis vereist en
Toon werkt met de mogelijkheden van elke
deelnemer.
Schrijf je nu in voor de workshop op vrijdag
4 februari van 19.30 tot 21.30 uur in de
danszaal van de sporthal.
Je betaalt 10 euro per duo, inclusief 2 tickets
voor de voorstelling op 11 februari.
Er kunnen maximaal 7 duo’s deelnemen.
Info & inschrijven: cc Nova, 09 365 20 20,
www.ccnovawetteren.be

IS JOUW PEUTER AL
SCHOOL (WEG)WIJS?
Is jouw kind geboren in 2020? Dan is het bijna
tijd om een schoolkeuze te maken.
Het project School(weg)wijs laat je
kennismaken met de zes buurtscholen
in het centrum van Wetteren:
‘t Kleuterboompje
GO! kleuterschool ‘t Klimopje
GO! basisschool Campus Kompas
Sint-Gertrudis basisschool
Sint-Jozef basisschool
Sint-Theresia basisschool

••
••
•
•

Kom langs
Nieuwe ouders kunnen tijdens schooltijd
een kijkje nemen in de klas. De scholen
ontvangen je graag op maandag 31 januari en
vrijdag 11 februari 2022.
Op zaterdag 12 februari 2022 openen de
scholen hun deuren voor ouders en kinderen
en kan je de directie ontmoeten, vragen
stellen en de sfeer opsnuiven tijdens een
rondleiding.
Meer info & inschrijven?
www.wetteren.be/school-weg-wijs.
Door de coronamaatregelen kunnen de
activiteiten nog aangepast worden.
Hou de website in de gaten.

WERKEN AAN WETTERSE WEGEN
Naast de Serskampsteenweg worden ook
rioleringswerken uitgevoerd in bedrijventerrein
Biezeweg en Kasterstraat. Een stand van zaken:
Biezeweg-Neerhonderd-Viaductweg
- Een stuk van Biezeweg werd al afgewerkt: 		
vanaf N9 tot aan Trianval ligt een rijweg in
asfalt en fietspaden in rode beton.
Momenteel wordt riolering gelegd in een
deel van Neerhonderd en Biezeweg 		
richting Zuidlaan. De heraanleg van de
weg van het laatste deel Biezeweg en 		
Neerhonderd plannen we in 2022.
De kruispunten worden aangelegd in beton.
- Viaductweg is ook afgewerkt en kreeg 		
een asfaltlaag en een voetpad in betonstraatstenen aan de zijde van de woningen.
- De straat Biezen wordt ingericht als woonerf
en aangelegd in betonstraatstenen.
Voor de kerstvakantie wordt deze straat 		
afgewerkt.
- Het einde van het volledige project is voorzien
eind 2022 en zit op schema.
Kasterstraat
Volgende werken zijn afgerond: aanleg riolering,
huisaansluitingen, kantstroken en boordstenen.
De onderlaag asfalt wordt nog voor de kerstvakantie aangebracht. De wegomlegging loopt
in beide richtingen langs de Tragelweg. Het einde
van het project is voorzien in voorjaar 2022.

15 DECEMBER 2021

Kerktuin valt in de prijzen
Goed nieuws: onze Kerktuin heeft een prijs
in de wacht gesleept bij de Vereniging voor
Openbaar Groen. Lokaal Bestuur Wetteren
krijgt een geldprijs op de Openbaargroenawards. We mogen dus trots zijn op onze
tuin!
Karen Engels, Teamcoach
Wegen bij het Lokaal
Bestuur Wetteren legt uit
waarom.
De Kerktuin gaf het startschot voor meer
ontharding in Wetteren?
Dit project is een van de eerste realisaties
van ‘Vlaanderen breekt uit!’. Door het
gebouw naast de Sint-Gertrudiskerk te
slopen, maakten we plaats voor groene
zones waar het regenwater in de grond kan
dringen. Om de kerktuin te realiseren kreeg
Lokaal Bestuur Wetteren 250.000 euro
subsidies van de Vlaamse Overheid.
De overige 700.000 euro voor dit groene
project nam het Lokaal Bestuur op in het
eigen budget van het meerjarenplan.

En we zetten verder in op ontharding.
Zo werd het voorplein van de Warande ook al
onthard en onderzoeken we momenteel wat
mogelijk is op andere locaties.
Het hoogteverschil tussen Markt en
Schelde was een hele uitdaging?
Inderdaad, er is een hoogteverschil van
wel vijf meter. We kozen voor terrassen
met grasvelden en vaste planten én een
trappenpartij met wandelpad. Zo creëerden
we een aangename route om van de Markt
af te zakken naar de Schelde en een groen
plekje waar je even kan rusten.
Je noemt het een regentuin, waarom?
Vijf ondergrondse regenwaterputten vangen
100.000 liter hemelwater op, afkomstig van
de daken van de kerk en van de natuurlijke
helling. Enkele groenzones zijn komvormig
zodat ze de regen opvangen die doorstroomt
naar het lagergelegen plantvak.
Op piekmomenten wordt de Kerktuin een
ware regentuin die gedeeltelijk onder water
staat. De robuuste planten zijn daartegen
bestand.

Nieuw OverKop-huis
in Wetteren
Ben je tussen 12 en 25 jaar en op zoek
naar een plek waar je samen met andere
jongeren kan deelnemen aan gratis
activiteiten? Heb je nood aan iemand die
goed kan luisteren en bij wie je terecht kan
met je zorgen of gewoon voor een babbel?
Dan is het OverKop-huis iets voor jou!
Wat is een OverKop-huis?
Het is een plek waar jongeren tussen 12
en 25 jaar welkom zijn. Ze kunnen er gratis
deelnemen aan activiteiten. Professionele
hulpverleners zijn er voor hen en bieden
onbevooroordeeld een luisterend oor.
In een OverKop-huis is het helemaal ‘OK’ om
je minder goed te voelen in je vel en ‘OK’ om
daarover te praten.
Waar kan je terecht?
Het OverKop-huis vind je in de villa op het
Provinciaal Domein Den Blakken.
De ingang is aan de Wegvoeringstraat 308 in
Wetteren. Aarzel niet en kom langs. Dat kan
elke woensdag van 13.15 tot 17.15 uur en elke
donderdag van 16 tot 19 uur. Ook tijdens de
kerstvakantie.

Het OverKop-huis in Wetteren is een
samenwerking tussen Arktos, Homaar, het
JAC, het CAW, Samen1plan Scheldekracht,
het vrij CLB en GO!CLB, Drugpunt, KARUS,
CGG De Drie Stromen, Habbekrats, Huis
van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen en
het Lokaal Bestuur Wetteren. Het huis krijgt
steun van de Vlaamse Overheid.
Volg OverKop Wetteren ook op Facebook
en Instagram.

Kerstwandeling
‘De verdwenen kersttaarten’
Zoek vanaf 10 december mee naar de
verdwenen kersttaarten tijdens deze
winterse wandeling doorheen Wetteren.
Op het einde van de rit krijg je het recept
van de fameuze kersttaart.
Het verhaal
Kerst staat voor de deur en alle bewoners
in het dorp verheugen zich op de kersttaart
die in geen enkel huis mag ontbreken. In de
enige bakkerij in het dorp is het een drukte
van jewelste: de oude bakoven draait op
volle toeren. Als alle taarten klaar zijn doet de
bakker zijn ronde en legt voor elke deur een
pakket. Maar de volgende ochtend zijn alle
taarten verdwenen!
QR-codes leiden je langs het parcours
De kerstwandeling is geïnspireerd op het
boek ‘De verdwenen kersttaarten’ van
Franscesca Bosca. Het verhaal is ingesproken
door Nele De Graeve, woordkunstenares
en actrice. Via QR-codes kan je het
wandeltraject volgen en de delen van
het verhaal op verschillende plaatsen
beluisteren.

Praktisch
- Afstand: 4,5 km
- Het parcours is toegankelijk voor rolen kinderwagens
- Voor wie: gezinnen met kinderen
- Vertrek: je vindt de 1ste QR-code naast
de kerstboom op de Markt
- Periode: 10 december tot en met zondag
9 januari 2022

Winter in Wetteren
Niet alleen de kerstwandeling,
maar ook een rolschaatspiste,
koopweekends, een eindejaarsactie
… maken van de feestdagen een
gezellige en sfeervolle periode.
Alle info vind je op
www.wetteren.be/winter.

© illustrator/uitgeverij:
Giuliano Ferri/De Vier Windstreken.

GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE
IN 2022

OUDE BOEKEN HELPEN
LOKALE GOEDE DOELEN

Helaas kunnen we ook in januari 2022 geen
nieuwjaarsreceptie op de Markt organiseren.
Heel erg jammer, maar noodzakelijk door
de huidige coronasituatie. We kijken samen
reikhalzend uit naar het moment dat het wel
weer mogelijk is om samen te komen en te
vieren.

Elk jaar verkoopt de bibliotheek haar oude
boeken, cd’s en dvd’s voor een prikje. Met
de opbrengst ondersteunt de bib een goed
doel. Dit jaar bracht de verkoop 3.483,50
euro in het laatje. Dat bedrag gaat naar twee
organisaties: Homaar, een groeiplek voor
jongeren, en ’t Ensemble, waar vrijwilligers
kleding en andere spullen inzamelen voor wie
het nodig heeft.

SLUITING
GEMEENTEDIENSTEN
Vrijdag 31 december kan je niet terecht
bij de gemeentediensten en ook op
maandag 3 januari in de namiddag zijn de
gemeentediensten uitzonderlijk gesloten.

GRATIS PARKEREN TIJDENS
WINTER IN WETTEREN
Parking Scheldekaai is gratis tijdens de
koopweekends (11-12 en 18-19 december).
Op de lagere stationsparking kan je elk
weekend gratis parkeren van 11 december
tot 9 januari. We heffen er de blauwe zone
op in die periode.
Let op: de zondagsmarkt neemt het lagere
deel van de stationsparking grotendeels in
elke zondag van 12 december tot 9 januari.

WARME ACTIES IN DE
KUNSTACADEMIE
De KUNSTacademie plant een veilingsactie
op zaterdag 19 februari 2022. Die zou eerst
op 18 december plaatsvinden, maar corona
gooit roet in het eten.
Je kan wel wenskaarten kopen met
kunstwerkjes van de jongste leerlingen.
Een pakketje van 4 kaarten kost 5 euro en is
te koop in de academie zelf.
De Poëzie-apotheek in Hekkerstraat 11 gaat
weer open in een kersteditie. Spring zeker
binnen tijdens de twee koopweekends van
11-12 en 18-19 december, telkens van 13.30 tot
18 uur.

