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KERSTBOOMOPHALING

In de week van 17 tot 20 januari 2022 wordt 
je (echte) kerstboom aan huis opgehaald. 
Dat gebeurt op dezelfde dag als je gewone 
ophaalronde. Zet je boom buiten voor 7 uur 
’s ochtends of na 18 uur de avond voor de 
ophaling.

Je boom mag maximaal 2 meter hoog 
zijn. Verwijder potten, netten, zakken en 
potgrond.

Meer info:  
Intercommunale Verko  
0800 92992

15 JANUARI 
No Way Back – Duo Berlingo (8+)  
cc Nova,  
20 uur 
Molenstraat 2b 
Info: cc.nova@wetteren.be

20 JANUARI 
Vinylpraat Wouter draait een plaat 
Carole King, Taperstry door Wouter 
Bulckaert 
De Corridor, Olmenlaan 1 
lessenreeks maandelijks t.e.m. mei  
20 uur tot 22 uur 
info: franky@decorridor.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 

Film The Father – nova@themovies 
cc Nova  
14.30 uur of 20 uur

21 JANUARI 
Casco – Brihang  
cc Nova 
20 uur

22 JANUARI 
Boys Named Sue -  
The Cash Recordings 
vzw kultuurschuur   
Kapel Scheppersinstituut  
Cooppallaan 128   
20 uur 
info: kultuurschuur@telenet.be 
 

“Ik, Jan Smeken” 
door Rick De Leeuw 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur  
info: franky@decorridor.be

BOEK-STEEN-PAPIER –  
Annelies Van Hullebusch 
cc Nova  
20 uur
  

23 JANUARI
Nieuwjaarsconcert –  
Frascati Symphonic 
cc Nova 
14.30 uur

28 JANUARI
‘BETER LEVEN MET PIJN’  
met prof. dr. Bart Morlion  
De Poort, Markt 27 
14.30 uur 
OKRA Academie regio Wetteren 
info: okra.academie.wetteren@telenet.be 
 
Corona kan deze agenda doen veranderen. 
Check bij de organisator of de activiteit 
doorgaat!  
Ben je verkouden of voel je je ziek?  
Doe een zelftest en volg de maatregelen!

Driewerf helaas. Lokaal 
bestuur Wetteren en het 
Carnavalscomité beslisten om 
in 2022 geen carnavalsstoet te 
organiseren. Boosdoeners zijn 
de huidige coronamaatregelen 
en het sterk stijgende aantal 
omikronbesmettingen. 

GEEN CARNAVALSSTOET  
MAAR WEL PRINSEN- EN 
PRINSESSENVERKIEZING

De prinsen- en prinsessen-
verkiezing gaat wel door op 
22 januari 2022, maar op 
een coronaveilige manier. 
De kandidaten voeren hun 
sketches op in de gemeentelijke 
feestzaal zonder publiek.  
Meer info hoe digitaal de show 
volgen vind je via Facebook 
Carnaval Comité Wetteren. 
Stemmen doe je dezelfde dag 
tussen 14 en 21 uur via een 

stembus op het voorplein 
van provinciaal domein Den 
Blakken. Je zal er op en af 
kunnen rijden om je stem uit te 
brengen. 

De gekozen prins/prinses 
maken een rondrit in een 
limousine op zondag  
20 februari vanaf 14 uur  
in de centrumstraten. 

POËZIE OP DE RUITEN  
EN IN DE BIB

Tijdens de Poëzieweek (27 januari tot 
2 februari) duiken in het straatbeeld 
‘weesgedichten’ op. Leerlingen van de 
KUNSTacademie, schrijver Pol Bracke 
en muzikant Senne Guns doneerden 
gedichten. Elke tekst kreeg een nieuwe 
thuis toegewezen. Je kan de gedichten 
vanaf eind januari lezen en bewonderen op 
verschillende ramen in Wetteren.

Ook in de bib leeft de Poëzieweek.  
Het thema dit jaar is ‘natuur’. De jongste 
bezoekers gaan op zoek naar elf beestige 
raadselgedichten. In elk gedicht zit een dier 
verstopt. Laat je kinderen op ontdekking 
gaan in de poëziejungle. Dier gevonden?  Dan 
verdienen ze ‘natuurlijk’ een kleine beloning.

Meer info: bibliotheek Wetteren,  
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be, 
https://wetteren.bibliotheek.be

WACHTDIENST  
DIERENARTSEN  
IN WETTEREN 

Is je huisdier ziek, maar kan je niet langsgaan 
bij je dierenarts omdat het weekend of een 
feestdag is? Geen probleem, vanaf januari 
2022 zetten de Wetterse dierenartsen hun 
schouders onder een gloednieuw initiatief: 
een wachtdienst.

Net zoals bij je huisarts, kan je met kleinere 
huisdieren (hond, kat, konijn …) op consultatie 
gaan tijdens de normale sluitingsuren, 
feestdagen en weekends.  
Maak je afspraak via dit algemeen nummer: 
09 277 10 30. Op alle andere momenten 
kan je nog altijd terecht bij je vertrouwde 
dierenarts. De lijst met alle deelnemende 
dierenartsen aan de wachtdienst vind je op 
www.wetteren.be/wachtdienst-dierenartsen

GEEF DE LEESMICROBE DOOR

De bib wil de leesmicrobe aan zoveel 
mogelijk jonge lezers doorgeven. Dat 
lukt alleen met de hulp van enthousiaste 
vrijwilligers.

Voor ‘Thuis in boekjes’ ga je als vrijwilliger 
enkele keren bij een kleuter thuis (of 
online) voorlezen. Het voorleesteam van 
bib Overbeke en Massemen verwent jonge 
oortjes regelmatig met voorleesuurtjes.  
En er zijn plannen om tijdens de 
schoolvakanties samen met beginnende 
lezers te oefenen.

Heb jij een hart voor lezen, jeugdboeken én 
kinderen? Geef een seintje, de medewerkers 
van de bib lichten de leesprojecten graag 
verder toe.

Op woensdag 2 februari om 15 uur geeft 
leescoach Inge Umans een workshop rond 
voorlezen aan jonge kinderen. De vorming is 
gratis, maar je schrijft wel vooraf in.

Meer info: bibliotheek Wetteren,  
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be, 
https://wetteren.bibliotheek.be

(VOOR)LEZEN  
OP ELKE LEEFTIJD

De bibliotheek is er voor iedereen. Ook voor 
wie minder mobiel is en zelf geen boeken 
in de rekken kan komen kiezen. Vrijwilligers 
springen dan bij en brengen leesvoer op maat 
van elke lezer aan huis.

Ook bewoners van woonzorgcentra krijgen 
regelmatig bibliotheekbezoek. Vrijwilligers 
gaan op bezoek met de boekenkar. Ze lezen 
in groep of op de kamer verhalen, artikels en 
andere korte teksten voor.

Sla je graag een praatje met oudere mensen? 
Kan je je af en toe een uurtje vrijmaken? 
Dan ben jij misschien wel de persoon waar 
de bibliotheek naar op zoek is. Geef een 
seintje aan de bib en we bekijken samen de 
mogelijkheden.

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

Wist je dat…? 
Wist je dat gewone of milde symptomen 
van een verkoudheid ook kunnen wijzen 
op een besmetting met het omikron 
coronavirus?  
Een loopneus, hoofdpijn, vermoeidheid en 
keelpijn? Check het met een zelftest ofwel 
via je huisarts of apotheker. Meer info vind 
je op www.mijncoronatest.be



Start 2022 sportief  
in De Warande!

Geef een zorgverlener  
een parkeerplaats met de  
parkeerzorgsticker 

Er slingert nog te veel zwerfvuil rond op 
de Vlaamse wegen. Vlaanderen wou in 
2022 een vijfde minder zwerfvuil hebben, 
maar jammer genoeg blijven de cijfers 
stijgen. Ook in Wetteren merken we geen 
verbetering ondanks de vele campagnes.
Daarom zetten we samen met OVAM 
GAS*-handhavers in om op zwerfvuil te 
controleren.  

De impact is enorm: zwerfafval schaadt 
natuur, dier en mens. Het vervuilt de bodem, 
dieren eten het op of raken erin verstrikt. 
Uiteindelijk komt het afval in de vorm van 
microplastics via de voedselketen in ons 
lichaam terecht.

Extra maatregelen zijn dus nodig. Daarom 
werken we vanaf januari samen met de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
om zwerfvuilovertredingen vast te stellen. 
GAS*-handhavers controleren elke dag 
op plaatsen in Wetteren waar de kans op 
zwerfvuil groot is. Ze gaan anoniem de straat 
op, waardoor de pakkans groter is. 

GAS-boetes voor zwerfvuil 
in Wetteren

Wanneer riskeer je een boete?  
Als je klein afval achterlaat op een plaats 
waar het niet hoort, bega je een overtreding. 
Het gaat zowel om sigarettenpeuken, 
kauwgom en etensresten als verpakkingen, 
tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes 
en mondmaskers.

Ook hondenpoep is zwerfvuil.  
De handhavers kijken dus uit naar over-
treders die hondenpoep niet oprapen. 
Hondenpoepzakjes horen in de vuilnisbak of 
hondenpoepbuis, niet in de berm of in  
het straatrooster.

Ze controleren alle schoolomgevingen en 
passen de GAS-wetgeving toe op personen 
vanaf 14 jaar.

GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro. 
Je krijgt niet eerst een waarschuwing; de 
boete moet je sowieso betalen.  

*GAS: Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Sinds 4 januari kan je opnieuw zwemmen 
in het overdekte zwembad. Het binnenbad 
was een aantal maanden gesloten door grote 
renovatiewerken. Nu kan je er weer naar 
hartenlust plonzen. Met je nieuwjaarskaart 
die je eind december ontving, kan dat zelfs 
gratis!

Praktisch: 
- Reserveren is nog altijd nodig en kan  
 via het online reservatiesysteem  
 https://warande.recreatex.be  
- Iedereen vanaf 6 jaar moet in het gebouw  
 een mondmasker dragen.  
 Je houdt het mondmasker op tot in  
 de kleedcabines. Daarna mag het uit. 
- Een groot deel van de parking aan de  
 Warandelaan is ingenomen door   
 bezoekers van het vaccinatiecentrum.  
 Kom met de fiets of parkeer in de   
 Kruisbergstraat.

Ging je tussen 20 oktober en 3 januari 
2022 in een ander Oost-Vlaams zwembad 
zwemmen? 

Dan betalen we jou het prijsverschil terug.  
Breng je kasticket en ingevuld formulier  
mee (het formulier vind je op  
www.dewarandewetteren.be).

Sporten overdag 
Ben je geen waterrat? Check ons nieuwe 
sportaanbod. Badminton, tafeltennis, yoga, 
body-gym …  Het wekelijkse aanbod vind je op  
www.dewarandewetteren.be/sporten-overdag.

Ervaren sporter of beginner? Je vindt zeker de 
sportieve uitlaatklep die past bij jouw niveau.  

Onze tip: Bodymoves Keeps fit start op 
donderdag 20 januari van 14 tot 15 uur  
(cursus van 10 lessen). Een combinatie van 
aerobic, step, latin en BBB op aangepaste 
muziek. Goed voor je conditie en figuur, maar 
ook spierversterkend. Schrijf je in via onthaal.
sporthal@wetteren.be of aan het onthaal van 
de sporthal.

Zorgverleners vinden niet altijd een 
parkeerplaats dichtbij de woning van 
hun patiënt. Jij kan hen helpen. Als je de 
parkeerzorgsticker op je garagepoort of aan 
je oprit kleeft, weten zorgverleners dat ze 
even gebruik mogen maken van deze plek. 

Heb jij een parkeerplaats voor een 
zorgverlener? 
Met een parkeerzorgsticker maak je duidelijk 
dat zorgverleners tijdens een huisbezoek 
voor jouw garagepoort mogen parkeren.  
Moet je toch de deur uit? Geen probleem. 
Op de parkeerzorgkaart achter hun 
voorruit staat het gsm-nummer van de 
zorgverstrekker zodat je hem/haar kan 
bellen.

Waar kan ik een parkeerzorgsticker halen? 
Je kan de gratis sticker afhalen in het 
gemeentehuis, cc Nova, het Sociaal Huis, 
de hoofdbibliotheek, de shop van OPC 
(Bookmolenstraat 13 in Wetteren). 

Of vraag de sticker aan via 09 369 00 50 of 
het webformulier dat je vindt op  
www.wetteren.be/parkeerzorgsticker.

Hoe werkt het voor zorgverleners? 
Zorgverstrekkers maken zich kenbaar door 
een parkeerzorgkaart achter hun voorruit te 
leggen. 

Wat heb je nodig om de kaart te krijgen?  
Een RIZIV-nummer of een erkenning 
door de Vlaamse gemeenschap als 
zorgverstrekkende. De parkeerzorgkaart 
kan je gratis aanvragen via het Sociaal Huis 
of afhalen in het gemeentehuis. De kaart is 
enkel voor huisartsen, kinesisten, erkende 
thuisverpleegkundigen, verzorgenden, 
thuiszorgverstrekkers en chauffeurs van de 
mindermobielencentrale.

Beste Wetteraar,

In 2021 kregen we voor het tweede jaar 
op rij te maken met de gevolgen van het 
coronavirus. Mensen zijn ernstig ziek 
geworden of zelfs overleden en we hebben de 
gevolgen van de crisis te verduren gekregen. 
Ik denk aan het medische personeel, 
ondernemers, ouderen, maar ook onze 
jongeren. Ja, ook deze laatste groep.  
 
2022 werd niet voor niks uitgeroepen tot het 
Europese jaar van de jeugd. De pandemie 
was voor hen heel moeilijk. Scholen moesten 
dicht, hobby’s konden niet meer, en mekaar 
zien was lastig. Uiteindelijk kreeg ieder van ons 
te maken met COVID-19.  
 
Ook vandaag nog maakt het virus deel uit van 
ons leven. Maar er is hoop! Het plaatsen van 
de boosterprik is volop bezig en er zijn ook 
positieve kanten aan deze pandemie. 

In 2021 hebben we geleerd dat - ondanks alle 
problemen - we samen heel veel aankunnen. 
Dat we allemaal in onze samenleving een 
belangrijke rol hebben en eigenlijk onmisbaar 
zijn. Ons vaccinatiecentrum in De Warande is 
daar een ‘echt’ voorbeeld van. Ik doe vandaag 
terug een beroep op jou, om ook dit jaar 
verder de schouders eronder te zetten en 
elkaar te helpen waar nodig.  
 
Ik wil dan ook iedereen oproepen om mee 
de gemeente in handen te nemen. Beleef 
Wetteren, doorleef Wetteren en voeg er elk 
op je eigen manier een vleugje warmte aan 
toe. Samen maken we zo van onze gemeente 
de warme thuis waar we allemaal nood aan 
hebben. 
 
Gelukkig Nieuwjaar, het ga je goed in 2022! 
Samen op weg naar een bevrijdende zomer 
 
Alain Pardaen  
jouw burgemeester 

NAAR SCHOOL IN WETTEREN ?

Is jouw kind geboren in 2020 en start het 
met school in 2022-2023 of 2023-2024? Of 
is je kind al ingeschreven, maar kies je vanaf 
volgend schooljaar een andere school? 
In Wetteren werken alle kleuter- en lagere 
scholen met één online, centraal systeem. 

Hoe aanmelden? 
- Surf tussen 1 maart (12 uur) en 31 maart  
 (19 uur) naar: https://laarne-wetteren. 
 aanmelden.in en meld je kind aan.  
- Je hoeft niet de snelste te zijn!  
 Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol  
 zolang je het binnen deze periode doet  
 (na 31 maart kan je niet meer aanmelden).  
- Ten laatste op 29 april ontvang je een  
 bericht met de toegewezen school.  
 Inschrijven in die school kan tussen 3  
 en 31 mei.  
- Heb je je kind niet online aangemeld?  
 Dan kan je pas vanaf 7 juni 2022   
 inschrijven in de scholen waar er op dat  
 moment nog vrije plaatsen zijn.  
 
Meer info? 
www.wetteren.be/naar-school-informatie 
 
Hulp nodig?  
Er zijn twee digitale infosessies op 22 februari 
en 24 februari, van 19.30 tot 20.30 uur. 
Inschrijven kan via www.huisvanhetkindlww.
be/inschrijveninfosessieaanmelden.  
Of neem contact op met het Huis van het 
Kind op het nummer 0474 56 67 18 of via 
naarschool@huisvanhetkindlww.be. 


