IN WETTEREN

30 JANUARI
Knuffelturnen
Sporthal De Warande,
Warandelaan 14
10 uur
https://wetteren.gezinsbond.be
Freddy Mortier over Richard Wagner
De Corridor, Olmenlaan 1
11 uur
Info: www.decorridor.be
franky@decorridor.be
31 JANUARI
Aan de slag met het internet
Lessenreeks
CVO Groeipunt
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
9 tot 12 uur
Aan de slag met Windows
Lessenreeks
CVO Groeipunt
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
13 tot 16 uur
1 FEBRUARI
Smartphone en tablet voor beginners
(Android)
Lessenreeks CVO Groeipunt
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
9 tot 12 uur
Belotting
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
9 tot 15 uur

2 FEBRUARI
Koffienamiddag voor Fibromyalgiepatiënten en hun naaste omgeving
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
14 tot 16 uur
Info: Vlaamse Liga voor Fibromyalgie
www.vlfp.be

Winterwandeling en warme drankjes ledenontmoeting
Natuurpunt Scheldeland
Buurthuis Wetteren-ten-Ede,
Heusdensteenweg 6
13.30 uur
Info: antoon.blondeel@skynet.be
0477 32 16 78

3 FEBRUARI
Haal meer uit je smartphone/tablet
CVO Groeipunt
LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50
9 tot 12 uur

7 FEBRUARI
Bakles met Edwin
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
13.30 tot 16.30 uur

4 FEBRUARI
Partneracrobatie voor vaders en zonen
Sporthal De Warande,
Warandelaan 14
19.30 tot 21.30 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
cc.nova@wetteren.be
09 365 20 20
Er is geen plan – Tuimelkruid
cc Nova, Molenstraat 2/B
20 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
cc.nova@wetteren.be
09 365 20 20
5 FEBRUARI
Van Brandweer tot Swentibold Bob Savenberg
cc Nova, Molenstraat 2/B
20 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
cc.nova@wetteren.be
09 365 20 20
6 FEBRUARI
ImpulZ - Theater De Spiegel
UITPAS LOGO toevoegen
cc Nova, Molenstraat 2/B
14 tot 14.45 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
cc.nova@wetteren.be,
09 365 20 20

8 FEBRUARI
Toekomst van ouderenzorg
NEOS
Parochiezaal Christus Koning
14 uur
Info: Joz.vanderheyden@telenet.be
09 369 26 14

Inschrijven is gratis en kan:
- online op www.samenaankoopenergie.be
- via mail naar
groenestroom@oost-vlaanderen.be
- via de gratis infolijn 0800 60 601 		
(werkdagen van 9 tot 20 uur)

11 FEBRUARI
De geschiedenis van de kus
en alle gevolgen van dien
met Ilse Landuyt
Zaal De Poort, Markt 27
14.30 uur
Carrying my father THERE THERE Company
cc Nova, Molenstraat 2/B
20 uur
Info: www.ccnovawetteren.be
cc.nova@wetteren.be,
09 365 20 20
Dirk Verhofstadt in gesprek met
Ann De Craemer
De Corridor, Olmenlaan 1
20 uur
Info: www.decorridor.be
franky@decorridor.be

Corona kan deze agenda doen
veranderen. Check bij de organisatie
of de activiteit doorgaat.
Ben je verkouden of voel je je ziek?
Doe een zelftest en volg de maatregelen.

HERINNERING
GROEPSAANKOOP GROENE
STROOM EN AARDGAS
Zorg mee voor een leefbaar klimaat en kies
voor scherp geprijsde groene Belgische
energie, Laatste kans om je in te schrijven
voor de groepsaankoop 100% groene stroom
en aardgas van de provincie. Doe het snel,
het kan nog tot en met 31 januari 2022.
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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

In maart 2022 krijg je een vrijblijvend aanbod.
Als je accepteert hoef je voor de overstap
zelf niks te doen. Bedrijven, zelfstandigen
en verenigingen met een beperkt verbruik
kunnen ook deelnemen.

DE WEEK VAN DE BELGISCHE
MUZIEK IS TERUG!
Na een succesvolle eerste editie krijgt de
Week van de Belgische muziek een vervolg.
Van maandag 31 januari tot zondag 6 februari
richten we in heel het land opnieuw de
spotlights op muziek van eigen bodem.
Ook cc Nova en de bibliotheek doen mee.
Met ‘Er is geen plan’ van Tuimelkruid en
‘Van brandweer tot Swentibold’ van Bob
Savenberg zet het cultuurcentrum lokale en
Belgische muzikanten op het podium.
In de bibliotheek geven we het podium aan
jou. Laat je verrassen door je eigen kunnen
en wordt een echte “slammer”.
Op de sociale media van bibliotheek
Wetteren en cultuurcentrum Nova vind je
de meest recente informatie.

VEILIG ONLINE MET SAFER INTERNET DAY
Het internet maakt ons dagelijks leven een stuk eenvoudiger en
tegelijk gevaarlijker. De internationale ‘Safer Internet Day’ wil de vele
valkuilen blootleggen. Op dinsdag 8 februari toont Inti De Ceukelaire
met een lezing in de bib aan hoe makkelijk hacken is en hoe moeilijk
we onze privacy kunnen beschermen. De Wetterse politie geeft twee
infosessies over online veiligheid: op dinsdag 22 februari in buurthuis
Ten Ede en op dinsdag 29 maart in LDC De Koffiebranderij.
Meer info: bibliotheek Wetteren, 09 369 26 78,
bibliotheek@wetteren.be, wetteren.bibliotheek.be

KEN JIJ HET ASBESTLOKET
VAN VERKO AL?
Plan je renovatiewerken aan je woning? Let
dan op voor asbest. Het is een schadelijke
stof die tot 1998 onder meer te vinden was
in isolatie, golfplaten en dakleien. Wanneer
asbest breekt, komen er vezels vrij die erg
schadelijk zijn voor je gezondheid. Begin
dus niet zomaar aan afbraakwerken als er
misschien asbest aanwezig is. Verko kan je
helpen met het asbestloket.
Het asbestloket geeft je tips om asbest veilig
te verwijderen, over beschermende kledij
en over speciale zakken om het schadelijke
materiaal te verpakken. Het verpakte asbest
komt Verko na de werken tegen betaling aan
huis ophalen. Voor grotere hoeveelheden
komt een medewerker ter plaatse kijken of ze
een container kunnen plaatsen.
Meer info:
www.dds-verko.be/asbestloket asbestloket@dds-verko.be
052 25 18 11
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

LDC DE KOFFIEBRANDERIJ
ONDERSTEUNT TIJDENS
CORONATIJDEN
Het Covid Safe Ticket (CST) aanvragen,
printen of op je smartphone zetten is
niet voor iedereen evident. Onze Wetterse
senioren kregen in november en december
hulp van de balievrijwilligers van het Lokaal
Dienstencentrum (LDC) De Koffiebranderij in
de Molenstraat.
Heb je zelf ook hulp nodig? Lukt het je
bijvoorbeeld niet om je derde vaccinatie ook
aan je CST toe te voegen? Ga langs bij de
Koffiebranderij tijdens de openingsuren, maar
bel eerst even naar 09 366 02 42, dan maken
zij graag tijd voor jou.
De vrijwilligers van de Minder Mobielen
Centrale verzorgden ook heel wat ritjes van
en naar het vaccinatiecentrum. Allemaal
samen maakten de vrijwilligers het leven
van de Wetterse senioren weer een stuk
gemakkelijker. Bedankt!
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DROOM JE VAN EEN JOB
BIJ DE POLITIE?

Vernieuwd college van
burgemeester en schepenen
Begin januari gaven schepenen Herman
Strobbe (Eén Wetteren) en Lieve De Gelder
(CD&V) de fakkel door aan Bram De Winne
(CD&V) en Jan Tondeleir (Vooruit).
Bram De Winne neemt de
bevoegdheden over van vijfde
schepen Herman Strobbe:
Financiën & budget, Voorzitter
AGB, Kerkfabrieken en Lokale economie.
Hij neemt ook Land- en tuinbouw over van
schepen Katrien Claus en Vaderlandslievende
verenigingen van Jan Tondeleir.
Jan Tondeleir neemt de bevoegdheden over van Lieve De Gelder,
voorzitter van het bijzonder
comité voor sociale dienst (BCSD)
en zesde schepen bevoegd voor Sociaal
huis & dienstencentrum, Woonzorgcentrum
& assistentiewoningen, Gezin & ouderenzorg,
Gelijke kansen, Kinderopvang, Gezondheid &
drugspreventie, Tewerkstelling, Senioren en
Armoedebestrijding. Hij neemt Dierenwelzijn
over van schepen Piet Van Heddeghem.
Herman Strobbe en Lieve de Gelder blijven
beiden gemeenteraadslid.

Veranderingen in het bijzonder comité sociale
dienst en de gemeenteraad
Het bijzonder comité sociale dienst beslist
over individuele steun voor maatschappelijke
dienstverlening en integratie.
Claudine De Pauw (Groen&Co) vervangt Jan
Tondeleir als lid van het BCSC. Zij neemt ontslag
als gemeenteraadslid en wordt opgevolgd door
Veerle Van Maldegem (Groen&Co).
Ook Katrien Van Der Sypt (Open VLD) neemt
ontslag als lid van het BCSD en wordt vervangen
door Karine Van Bellegem (Open VLD).
Nieuwe algemeen directeur voor het Lokaal
Bestuur
Wetteren kreeg op 18 januari 2022 ook een
nieuwe algemeen directeur. Ward Hollebosch,
die de functie sinds augustus 2021 waarnam,
werd aangesteld. Je leest meer over hem in
de volgende nieuwsbrief.
Meer info:
www.wetteren.be/gemeente-bestuur

Kinderen in het
vaccinatiecentrum
Op zaterdag 8 januari kwam de eerste
groep kinderen (5 tot 11 jaar) naar het
vaccinatiecentrum in Wetteren. Ook Gilles
en Mare waren erbij met hun ouders. In een
kindvriendelijke sfeer kregen zij vlotjes hun
eerste coronaprik.
Gilles Librecht was er met beide
ouders. “Ik wil graag gevaccineerd
worden om mezelf en mijn familie
te beschermen. Het zou fijn zijn
om zo snel mogelijk weer een normaal leven
te hebben, zonder masker en met al mijn
hobby’s.” Ook zijn beste vriend krijgt vandaag
zijn vaccin. “Bijna iedereen in mijn klas wil
gevaccineerd worden.” Schrik voor de prik
was er niet bij Gilles. “Ik heb er niet veel van
gevoeld. Ik wil niet voor altijd zo voorzichtig
moeten blijven en weer uitstapjes kunnen
maken met mijn familie.”
Mare Arents kwam samen met
haar papa langs. Zij was op
voorhand toch een beetje bang,
maar nadien opgelucht dat het
maar een klein prikje was.

Via Snapchat was de vaccinatie het
gespreksonderwerp van de dag onder haar
klasgenoten!
Na hun prik kregen alle kinderen een
vaccinatiediploma en een leuk geschenkje.
Na ongeveer drie weken komen ze nog eens
terug voor hun tweede vaccinatie.
Samen met broer of zus
In het vaccinatiecentrum in Wetteren mogen
broertjes en zusjes uit de leeftijdsgroep 5 tot
11 jaar meekomen naar de afspraak van hun
oudere broer of zus. We voorzien voldoende
vaccins om alle kinderen uit een gezin op
dezelfde dag een vaccin te geven. Dat maakt
het voor ouders een stuk makkelijker en
sneller.
Op woensdagnamiddagen en zaterdag of
zondag vaccineren we enkel kinderen en
voorzien we extra tijd per vaccin. Tegen eind
februari zouden alle kinderen van 5 tot 11 jaar
volledig gevaccineerd zijn.
Foto’s ©Geert Synnesael

Schrijf nu je kind in voor
een van onze leuke kampen
Tijdens de schoolvakanties voorzien we
leuke (sport)kampen voor kinderen en
jongeren. Het volledige aanbod vind je
online of in onze Knetterbrochure. Je kan
ook al inschrijven voor het hele jaar.

Je betaalt 15 euro per dag, enkel het
paardenkamp is duurder.

Knetterbrochure
Binnenkort verdelen we via de scholen onze
Knetterbrochure, met daarin niet alleen een
overzicht van alle vakantiekampen, maar
ook jeugdvoorstellingen en -films van cc
Nova, leuke activiteiten in de bibliotheek,
toffe acties zoals de buitenspeeldag en meer
informatie over het speelplein, het Huis van
het Kind, de IBO’s en de jeugddienst. Je vindt
de brochure ook bij de gemeentediensten,
zoals aan de balie van het gemeentehuis of in
de bib. Lees je liever online?
Ga naar www.wetteren.be/knetter.

Kampen in de kijker

Kampen
Op www.wetteren.be/kampen vind je
een overzicht van alle kampen tijdens de
schoolvakanties, van musical tot triatlon,
voor elk wat wils. Ze vinden allemaal plaats
in De Warande, behalve het paardenkamp.

Inschrijven voor de kampen kan via
reservaties.wetteren.be.

Musicalkamp van 4 tot 8 juli
Droom jij er ook van om mee te spelen in
een echte musical? Waar anders kan je zo
luid zingen als je wil, de benen van onder
je lijf dansen en de sterren van de hemel
acteren? Tijdens het musicalkamp maken
we onze eigen musical.

Start to triatlon van 16 tot 19 augustus
Wil je kennismaken met deze prachtige
sport? Zwemmen, fietsen en lopen komen
elke dag aan bod. Je krijgt een technische
scholing, maar we werken ook op een
speelse manier aan je uithouding. Je leert
ook je fiets herstellen en we wisselen af
met andere sporten. Een verrassende
week vol sportplezier.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging
en wil je graag aan de slag in het politiekorps
van Wetteren-Laarne-Wichelen?

VERSTERK DE VEILIGHEID
IN JE BUURT MET EEN
BUURTINFORMATIENETWERK
Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) is een
samenwerking tussen inwoners en de lokale
politie binnen een bepaalde buurt of wijk.
Het initiatief om een BIN op te richten komt
van de buurtbewoners.
Hoe werkt het BIN?
Wie verdachte personen of voertuigen ziet,
meldt het eerst aan de politie via 101 of 112.
Als de politie beslist om het BIN in te
schakelen, dan geven ze aan de BIN-leden
door waarop ze moeten letten. Het BIN
verspreidt ook informatie over preventie.
Nog geen BIN in jouw buurt?
De Lokale Politie heeft jou nodig om een BIN
op te starten. De preventiemedewerker helpt
je op weg. Wil je graag je steentje bijdragen?
Neem contact op met sofie.peene@police.
belgium.eu of bel 09 369 00 25.

Met de vernieuwde selectieprocedure
verlopen de selecties sneller en kan je vóór
de opleiding al kiezen voor een specifieke
job.
Meer info via pz.wlw@police.belgium.eu
of solliciteer meteen op
www.jobpol.be.

