
 
 

9 FEBRUARI 2022

IN WETTEREN

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 
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13 FEBRUARI

Moenieworrienie – Collectief Verlof  
cc Nova, Molenstraat 2B  
14.30 uur 
www.ccnovawetteren.be 

14 FEBRUARI

Valentijnsbingo 
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50 
14 uur  
i.s.m. OKRA centrum  
dienstencentrum@wetteren.be

15 FEBRUARI

Bloemschikken 
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50 
Elke week tot 19 april - 14 uur  
dienstencentrum@wetteren.be

Basiscursus groot fruit – theorie 
De Poort, Markt 27 
19.30 uur  
veltwetteren@gmail.com

18 FEBRUARI

FoKKoF – Barbara Sarafian 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

Zot van boeken, ziek van literatuur - 
Jan Van Herreweghe 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

19 FEBRUARI

Blue and Broke 
Muziek met o.a. Pedro De Bruyckere 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur  
www.decorridor.be

De dag die komt – Elise Bundervoet 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur  
www.ccnovawetteren.be

Trio in Bocca Al Lupo – Dedicato 
Vzw Kultuurschuur 
Kapel van het Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128 
20 uur  
www.kultuurschuur.org 

20 & 27 FEBRUARI

Opname hoorcolleges over  
E.A. Poe -J. Braeckman,  
J.P Van Bendegem en 
Vitalski 
De Corridor, Olmenlaan 1 
14 uur  
www.decorridor.be

22 FEBRUARI

Infosessie ‘Het Energieloket’ 
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

23 FEBRUARI

Retro – Han solo 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

24 FEBRUARI

Drunk – Nova@themovies 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

Debatavond Justitie - 
Moderator Fatma Taspinar 
OKRA Academie 
De Poort, Markt 27 
20 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be

NOODOPLOSSING: HUISVUILZAK NAAR RECYCLAGEPARK

Vertrek je op vakantie? Vergat je je huisvuilzak klaar te zetten voor ophaling?  
Dan is er een noodoplossing. Je kan bij het recyclagepark terecht met je gele huisvuilzakken. 
Je betaalt geen toegangsgeld als je enkel restafvalzakken brengt. 
Gebruik enkel officiële gele zakken zonder scheuren of lekken.  
Maximum 4 zakken per dag per gezin.

Vergeet niet om vooraf te reserveren via https://reservatierecyclagepark.dds-verko.be.  
Op woensdag en donderdag ben je welkom zonder afspraak.

KUNSTVEILING  
IN ONZE ACADEMIE

Dol op kunst en creativiteit van eigen 
bodem? Kom op zaterdag 19 februari naar 
onze Wetterse KUNSTacademie, want ze 
veilen er de unieke en bijzondere werken van 
de leerlingen Beeld, Muziek en Woord.  
 
De opbrengst gaat naar workshops, 
seminaries en andere samenwerkings-
projecten tussen de KUNSTacademie en het 
jeugdhuis.

Wanneer: 19 februari 2022 om 11 uur 
Waar: Lange Kouterstraat 1  
(Polyvalente zaal) 
 
Meer info: www.kunstacademiewetteren.be

SNELLE ENERGIETIPS  
IN DURE TIJDEN

De energieprijzen zijn brandend actueel, 
maar wist je dat je ook zelf veel kan doen  
om je factuur onder controle te houden?  
Alle beetjes helpen: 

- Doe het licht uit in kamers waar  
 niemand is. 
- Isoleer spleten en kieren.    
- Draai je verwarming 1°C lager en draag  
 een dikkere trui. Een klein verschil maar  
 op termijn een grote besparing. 
- Zorg voor regelmatig onderhoud van  
 je verwarmingsinstallatie, toestellen en  
 thermostaat.  
- Laat je wasmachine, droogkast of   
 vaatwasser alleen draaien als ze vol zitten. 
- Een oven, airco of strijkijzer zijn energie- 
 vreters. Gebruik ze alleen als het echt  
 nodig is. 
- Koop je een nieuw toestel? Let dan altijd  
 op het energielabel (A is het zuinigst). 
- Check op sluipverbruik: lampjes,   
 tijdsaanduidingen, decoders, opladers,  
 modems en tv’s. Laat ze niet op stand-by  
 staan, maar schakel ze volledig uit.

Zoek je een nieuwe energieleverancier?  
Doe de V-test op https://vtest.vreg.be  
om prijzen te vergelijken.

INTERNATIONALE DAG  
VAN DE EPILEPSIE 

Op 14 februari krijgt epilepsie wereldwijd 
extra aandacht. Na migraine is epilepsie 
de meest voorkomende ziekte van het 
zenuwstelsel. Wist je dat epilepsie 1 op de 
200 mensen treft? In België wonen er meer 
dan 60.000 epilepsiepatiënten.

Epilepsie is een aandoening waarbij de 
patiënt aanvallen krijgt. Die aanvallen 
ontstaan door een plotselinge, 
tijdelijke verstoring van de elektrische 
prikkeloverdracht in de hersenen. Epilepsie 
kent verschillende vormen en ook 
verschillende soorten aanvallen.

Laat zien dat het je raakt en draag iets paars 
in je kledij die dag. Deel je ook je foto met 
paars accent op sociale media?

Meer info: www.epilepsieliga.be

INTERNATIONALE 
MOEDERTAALDAG:  
LEZING OVER OOST-VLAAMSE 
DIALECTEN

Weet jij wat schellewieps betekent?  
Of floremuis? Veel dialectwoorden zijn uit 
onze dagelijkse taal verdwenen.  
Dr. Anne-Sophie Ghyselen (UGent) schreef 
mee aan de recent verschenen Atlas van het 
Dialect in Vlaanderen. Tijdens de lezing op  
22 februari vertelt ze over de boeiende 
wereld van de dialectologie, met speciale 
aandacht voor het dialect van Wetteren.

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

LOKAAL TALENT IN WILDERNIS VAN LAIKA

Woensdag 16 februari staat talent van eigen bodem  
op de planken in cc Nova.  
Violet Braeckman – ken je van het Short Wood Festival en 
Vlaamse series - speelt mee in een wervelend theaterstuk 
over een hoogst eigenzinnig ouderpaar dat hun kinderen 
meesleurt naar de rand van de samenleving.  
Een hoopvolle voorstelling over opgroeien in extreme 
armoede. Deprimerend? Toch niet!

Tickets en info: cc Nova, 09 365 20 20,  
www.ccnovawetteren.be

PICNIC 
MUSIC ZOEKT 
MUZIKANTEN!

Tijdens de zomermaanden 
wordt het terras van 
cultuurcafé Nova opnieuw 
het decor voor Picnic 
Music. Heel wat bands uit 
Wetteren en omgeving 
vrolijken de vrijdagse 
lunchconcerten op met 
muzikaal beleg. 

Net als vorig jaar is 
cultuurcentrum Nova op 
zoek naar muzikaal talent. 
Ben jij een songwriter, 
muzikant, zanger of lid 
van een band? Past 
jouw muziek wel bij een 
lekker aperitief en een 
boterham? En heb je op 
een of andere manier een 
link met Wetteren? Grijp 
dan je kans! 

De data, de voorwaarden  
en een inschrijvings-
formulier vind je op  
www.ccnovawetteren.be.  
Je kan inschrijven tot  
27 februari.

25 FEBRUARI

Medea – Theater Malpertuis 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur  
www.ccnovawetteren.be

SamenLezen in de bib 
Openbare bibliotheek, Markt 27 
Donderdag 24 februari - 19 uur 
Inschrijven niet nodig 
https://wetteren.bibliotheek.be/



Veilig terug naar cc Nova
Woon je binnenkort  
in een Nationaal Park?

Cultuurcentrum Nova beleefde in 2021 een 
moeilijk coronajaar. In het voorjaar bleven 
de deuren verplicht dicht. Vanaf september 
was het publiek opnieuw welkom, maar 
mondmaskers en het Covid Safe Ticket 
vormden drempels. Gelukkig vonden veel 
bezoekers snel de weg terug naar cc Nova. 

Een van hen is Fernande De Block. “Ik was 
blij dat ik kon terugkomen. Tussen vier 
muren zitten, dat is niks voor mij. Naar het 
cultuurcentrum komen, bezorgt me altijd 
een goed gevoel en je ziet dat niet alleen 
de bezoekers, maar ook de artiesten extra 
genieten als ze op het podium staan.”

Ook Marleen Vergeylen en Tony Criel zijn blij 
nu ze opnieuw van cultuur kunnen genieten. 
“We komen graag vanuit Destelbergen 
naar cc Nova voor het mooie programma. 
Niet twijfelen! Wij hebben ons de voorbije 
maanden nooit onveilig gevoeld. De 
luchtverversing in de zaal is echt merkbaar. 
Van ons krijgt het hele team een dikke pluim 
voor de coronamaatregelen.”

Handgel op verschillende plaatsen, verhoogde 
ventilatie met 100% buitenlucht, permanente 
CO2-meting … Ook Sofie Bontinck en haar 
vader Ivan hebben er vertrouwen in. “Het is 
ook goed dat je voor elke voorstelling een mail 
krijgt met een overzichtje van de maatregelen. 
Dat maakt iedereen attent. En de zetels en de 
rijen in de zaal zijn zo breed dat je op voldoende 
afstand van elkaar zit. Dat geldt ook voor de 
foyer en het Cultuurcafé. Corona houdt ons  
niet tegen om van een voorstelling of film te 
komen genieten.”

Meer info over het voorjaarsprogramma van  
cc Nova? Haal een brochure in cc Nova of in 
de bibliotheek of neem een kijkje op  
www.ccnovawetteren.be.

Al gehoord van Rivierpark Scheldevallei? 
Je woont er nochtans middenin! Het is een 
groot, aaneengesloten, openruimtecomplex 
tussen Gent en Antwerpen, met een 
divers aanbod aan natuur-, landbouw- 
en bosgebieden. Het gebied heeft grote 
ecologische en toeristische mogelijkheden. 

Wordt de Scheldevallei een Nationaal Park? 
Tien kandidaten dienden in 2021 hun 
kandidatuur in bij de Vlaamse regering om 
door te groeien naar een Nationaal Park. 
Rivierpark Scheldevallei is samen met vijf 
andere kandidaten geselecteerd. Midden 
2023 zal de Vlaamse regering maximaal vier 
Nationale Parken erkennen. Een Nationaal 
Park moet uniek zijn op het vlak van natuur, 
landschap en erfgoed.

Onze regio is uniek!  
De getijden van de Schelde zijn tot 170 
kilometer landinwaarts voelbaar met op 
sommige plaatsen een verschil tussen eb en 
vloed van wel zes meter. Een getijdennatuur 
zo diep in het landschap is heel straf in 
Europa. Verder wil de Scheldevallei typisch 
erfgoed openstellen: oude meanders, 

turfputten, wielen, kastelen, pittoreske 
dorpen …. Er valt heel wat te ontdekken  
in de Scheldevallei.

Wetterse cultuur en natuur 
De Wetterse troeven die mee uitstraling 
geven aan het Rivierpark Scheldevallei zijn 
ons stadhuis, de Sint-Gertrudiskerk, de Sint-
Jozefkapel, het Provinciaal domein  
Den Blakken en de Warandeduinen.  
De toeristische groepsuitstappen nodigen 
bezoekers uit om ons lokale natuurschoon 
te bewonderen. De Kalkense Meersen horen 
zeker thuis in dit rijtje.

Wat volgt nu? 
De zes geselecteerde kandidaten moeten 
een masterplan en een operationeel plan 
opmaken. “We gaan keihard werken om 
de erkenning als Nationaal Park binnen te 
halen. We geloven rotsvast in ons project 
en kunnen rekenen op de samenwerking 
met lokale overheden, natuurverenigingen, 
landbouworganisaties en landeigenaars.” zegt 
Tom Wezenbeek, coördinator van Rivierpark 
Scheldevallei. 

www.rivierparkscheldevallei.be

BELEEF VALENTIJN  
IN JE EIGEN GEMEENTE!

Valentijn is het perfecte moment om wie je 
graag ziet eens extra in de watten te leggen.  
Zoek het niet te ver. Een romantisch gebaar, 
geschenk of uitje kan ook in Wetteren.

Een leuke kaart of geschenkje vind je bij 
onze lokale handelaars. Zij ontvangen je met 
open armen en geven je persoonlijk advies. 
Of laat je culinair verwennen. We mogen 
trots zijn dat hier zoveel mooie en lekkere 
horecazaken zijn.  

Kom naar buiten en maak een romantische 
wandeling in jouw regio. Er zijn meer mooie 
plaatsen in het groen en onverwachte 
hoekjes dan je denkt. Inspiratie nodig?  
www.wetteren.be/wandelen

Deel jouw foto 
Wat is jouw favoriete plekje in Wetteren? 
Deel jouw foto op 14 februari op de 
facebookpagina van gemeente Wetteren. 
Benieuwd wie het meeste ‘likes’ krijgt!

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR 
BIJ LOKAAL BESTUUR

Ward Hollebosch werd op de gemeenteraad 
van 18 januari 2022 aangesteld als nieuwe 
algemeen directeur voor het Lokaal Bestuur 
Wetteren. Hij was sinds begin 2021 financieel 
directeur en werd in augustus 2021 al 
waarnemend algemeen directeur. 

Ward: “Het is mijn opdracht om samen 
met elk team, elke medewerker, van deze 
organisatie echt ‘onze’ organisatie te 
maken. Een stek waar we elke dag bouwen, 
realiseren, bijleren, elkaar uitdagen en 
steunen om tenslotte fier te zijn op alles 
wat we realiseren voor de inwoners van 
Wetteren. Ik zie het ook als mijn opdracht 
om - samen met het bestuur en in dialoog 
met meerderheid en oppositie - de juiste 
krijtlijnen uit te zetten om van onze gemeente 
een thuis te maken voor elke Wetteraar!

Meer info:  
www.wetteren.be/managementteam

WERKEN KEIBERG EN 
WESTREMSTRAAT

Op 14 februari starten in Westrem 
voorbereidende werken aan de Keiberg  
en de Westremstraat. 

Al sinds 2002 wordt er een wegenis- en 
rioleringsproject voorbereid. De straten 
krijgen een gescheiden rioleringsstelsel en 
een volledig nieuw wegdek met fietspaden. 
Voor het project kan starten, moeten we de 
ingenomen gronden vrijmaken. Dat neemt 
drie weken in beslag. Daarna verplaatsen de 
nutsmaatschappijen de nutsleidingen naar 
de vrijgemaakte gronden. Die fase duurt zes 
maanden. Tijdens de voorbereidende werken 
werken we niet op de rijweg, maar we houden 
voor de veiligheid wel een rijstrook vrij.  
Je kan er in beide richtingen langs en er 
komen tijdelijke lichten. 

OMLEIDING TRAGELWEG

Op 14 februari starten werken aan de 
Tragelweg. Aquafin laat een persleiding 
aanleggen naar het waterzuiveringsstation 
op linkeroever. Daardoor is het jaagpad 
volledig afgesloten, ook voor voetgangers 
en fietsers, tot eind maart. Voetgangers en 
fietsers kunnen een omleiding volgen via 
Kapellendries en de Kasterstraat. 

Alle info over lopende wegenwerken op 
www.wetteren.be/wegenwerken

DE WINTERFOOR KOMT ERAAN

Jammer genoeg geen carnavalsstoet 
op zondag 20 februari, maar wel kermis 
en die doopten we toepasselijk om tot 
‘Winterfoor’. Je vindt alle attracties op het 
bovenste gedeelte van de parking in de Korte 
Bergstraat en op de Markt (dit jaar niet op 
het Felix Beernaertsplein). Prins en Prinses 
Carnaval maken een rondrit op zondag  
20 februari.

Kom je ook de kermissfeer opsnuiven? De Wetterse winterfoor is open op   
  vrijdag 18 februari van 17 – 22 uur 
  zaterdag 19 februari van 16 – 23 uur 
  zondag 20 februari van 15 – 22 uur

Er zijn een paar extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan de  
Lange Bergstraat en in de Florimond Leirensstraat, vlakbij de Markt.


