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

Benefietconcert ‘Sous le ciel’
collegium Musicum &
Amka-gospelkoor
Vluchtelingenwerkgroep
Kapel Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128
20 uur
hiverhoeven@hotmail.com
1 MAART
14e Sneeuwklokjestocht
WSV Wetteren 30100
Parochiale Werken St.-Martinus,
Massemsesteenweg 242
7.30 uur tot 15 uur
rudy.vanderheyden1@skynet.be
0478 47 79 54

2 MAART
Choums odyssee
cc Nova, Molenstraat 2b
14.30 uur
www.ccnovawetteren.be
3 MAART
Mankracht – Steven Goegebuur
cc Nova, Molenstraat 2b
20 uur
www.ccnovawetteren.be
5 MAART
Vuur/toren – Laika & hetpaleis
cc Nova, Molenstraat 2b
20 uur
www.ccnovawetteren.be
6 MAART
Als de rook om je hoofd is verdwenen
Els Dottermans, Riet Muylaert,
Barbara Dex & Andrea
Croonenberghs
cc Nova, Molenstraat 2
14.30 uur
www.ccnovawetteren.be

8 MAART
Is er een toekomst voor Afrika? Stijn Vercruysse
OKRA Academie
De Poort, Markt 27
14.30 uur
okra.academie.wetteren@telenet.be
10 MAART

Met een smartphone kan je veel meer dan
telefoneren. Kan je nog niet goed met je
toestel overweg? Onze tweedelige cursus in
de bibliotheek toont je welke interessante
apps er zijn, hoe je ze downloadt en gebruikt.
Je leert foto’s maken met je smartphone en
e-mails lezen en versturen.

Op zondag 13 maart zetten enkele
gastgezinnen in Wetteren en omgeving hun
huiskamer opnieuw open voor de Kijk- en
Luisterhuizen van de KUNSTacademie. Het is
al de 7de editie van dit mooie project.

Inschrijven via bibliotheek@wetteren.be
of 09 369 26 78.

Mantelzorgbijeenkomst
LDC De Koffiebranderij
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

SAMENLEZEN
IN DE BIB

11 MAART
Aan de slag met je
Android-smartphone
(2 lessen - ook 18 maart)
De Poort, Markt 27
Van 14 uur tot 16.30 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

KIJKEN EN LUISTEREN MET DE
KUNSTACADEMIE

De cursus vindt plaats op vrijdag 11 en 18
maart van 14 tot 16.30 uur en is enkel voor
startende gebruikers van een Androidsmartphone. Het aantal plaatsen is beperkt.
Vooraf inschrijven is verplicht.
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26 FEBRUARI
Waterpoel vrijmaken in de
Bastenakkers
Natuurpunt Scheldeland
8.45 tot 13 uur
www.natuurpunt.be/agenda

AAN DE SLAG MET JE
ANDROID-SMARTPHONE

Wil je Nederlands oefenen? Hou je van
sterke verhalen? Kom dan SamenLezen in
de bib. Een keer per maand lezen we samen
luidop een verhaal en een gedicht. Daarna
praten we over de tekst. Het is geen les,
maar we genieten vooral van de verhalen
en gesprekken. Zo oefenen we op een fijne
manier Nederlands.
De samenleesgroep is er voor iedereen met
een goede basiskennis Nederlands (vanaf
niveau 2.1.). Nederlandstaligen zijn ook
welkom. We komen een eerste keer samen
op donderdag 24 februari van 19 tot 20.30
uur in de bibliotheek op de Markt.
Je kan een keer komen of zo vaak als je wilt.
De samenleesgroep is gratis, inschrijven is
niet nodig.
Meer info: https://wetteren.bibliotheek.be

De toegang is gratis,
maar reserveren is verplicht via
www.kunstacademiewetteren.be.

KROKUSVAKANTIE IN CC NOVA
Cultuurcentrum Nova surft tijdens de
krokusvakantie mee op het heldenthema van
de Jeugdboekenmaand.
In ‘Choums Odyssee’ volg je de avonturen
van uiltje Choum en zijn broertje. Nadat ze uit
het nest werden geblazen, gaan ze op zoek
naar hun moeder. De tocht zit vol gevaren,
maar gelukkig is Choum even dapper als
schattig. Deze mooie animatiefilm is geschikt
voor kleuters vanaf 3 jaar.
Woensdag 2 maart om 14.30 uur,
www.ccnovawetteren.be

WEES SLIMMER DAN EEN
PHISHER
Met deze tips van de politie ben jij phishers
te slim af.
- Open geen berichten die vreemd lijken en
open zeker geen bijlages van zo’n bericht.
- Klik niet op een link van een onbekende
afzender.
- Controleer het e-mailadres van de
verzender. Komt het overeen met de naam
van de verzender?
- Twijfel je? Neem dan contact op met de
afzender op een andere manier dan via de
gegevens in het verdachte bericht.
- Banken vragen nooit naar codes of
logingegevens via mail of telefoon.
Geef die dus nooit zomaar door.
- Stuur geen kopieën van je identiteitskaart
of bankkaart naar onbekenden.
Meer informatie vind je op
www.safeonweb.be. Verdachte mails of
berichten kan je ook naar hen doorsturen
via de app of via verdacht@safeonweb.be.

In ‘Vuur/toren’ houden drie stoere mannen
aan de rand van de woeste oceaan het licht
in de toren brandend. Maar wat als het licht
plots sputtert en dooft? Wie brengt hen
naar een veilige haven? ‘Vuur/toren’ is een
spannende voorstelling met weinig woorden
voor kinderen vanaf 7 jaar.

HAAL JE OUDE KLASFOTO’S
BOVEN VOOR ERFGOEDDAG
Zondag 24 april vieren we weer Erfgoeddag
en dat doen we dit jaar in het thema
onderwijs. Daarom zetten we graag de
verdwenen scholen in Westrem en Massemen
in de kijker. Vijftig jaar geleden sloot de
gemeenteschool in Westrem de deuren, tien
jaar later de Massemse gemeenteschool.
De vrije school in Westrem bleef open tot
midden jaren ‘90.
Onze archiefdienst zet graag de geschiedenis
van deze scholen in de kijker en we hebben
jouw hulp nodig! We zoeken (klas)foto’s,
anekdotes, verhalen … Mail of bel naar
archief@wetteren.be of 0490 57 35 03.
Je kan ook materiaal afgeven in de Vrije
Basisschool in Massemen (09 369 82 46).
Je krijgt alles nadien terug.
Kom je graag zelf je verhalen vertellen aan
onze archivaris Jeroen? Dan ben je welkom in
het buurthuis van Westrem
(Westremstraat 17) op:
- Donderdag 3 maart
- Woensdag 9 maart
- Vrijdag 11 maart
- Zaterdag 12 maart
Telkens van 14 tot 18 uur.
We kunnen er ook je foto’s inscannen.

Zaterdag 5 maart om 20 uur,
www.ccnovawetteren.be

23 FEBRUARI 2022

START WERKEN AAN
ZUIDLAAN EN ACACIASTRAAT
Maandag 28 februari starten de werken
aan de Zuidlaan en de Acaciastraat. De
werfzone loopt van de Ijzeren Brug tot de
Bloemluststraat. In de eerste fase voeren de
nutsmaatschappijen er werken uit.

Enkele weken geleden klommen we
helemaal naar boven in de kerktoren om
het nest van de slechtvalken klaar te maken
voor een nieuw broedseizoen. Via onze
website kan je live binnenkijken in hun nest.
De slechtvalk is onze grootste inheemse valk
en met vliegsnelheden tot 389 km/uur ook
de snelste vogel ter wereld. Slechtvalken
broeden van nature hoog op rotswanden
in een kuiltje tussen de rotsen. In het platte
Vlaanderen zijn geen rotswanden te vinden,
dus nesten ze op hoge gebouwen in speciale
nestkasten. Jaren geleden plaatsten we
een nestkast op de toren van de SintGertrudiskerk op de Markt. Sinds 2014
broedt er jaarlijks een koppel slechtvalken,
met minstens drie jongen per jaar.
Spectaculaire vluchten
Slechtvalken beginnen al in februari aan een
nieuw broedseizoen. Met een beetje geluk
kan je hun spectaculaire baltsvluchten zien
in de buurt van de kerk. Dat zijn speciale
vluchten die ze alleen tijdens de paartijd
doen en waarbij het mannetje indruk
probeert te maken door in volle vlucht
prooien te overhandigen.

Hoe herken je ze?
Om de slechtvalken te kunnen spotten,
moet je natuurlijk weten hoe ze eruit zien.
Onderaan zijn ze vaalwit, met donkere
horizontale streepjes. Het vrouwtje is met
een vleugelwijdte van 115 cm veel groter
dan het mannetje (85 cm). Bovenaan zijn
ze blauwgrijs. Ze hebben een donkere kop,
met een donkergrijze snavel. De poten zijn
geel. De jongen hebben eerst een bruin
verenkleed, voor ze hun volwassen veren
krijgen.
Binnenkijken
Het eerste ei verwachten we in maart.
Benieuwd? Volg onze slechtvalken live via de
webcam https://webcam.wetteren.be.

Hoedje af voor
onze vrijwilligers!
“Dankzij vrijwilligerswerk kan ik mijn sociale
vaardigheden ontwikkelen.” Aan het woord
is Josse, student elektronica (bijna 18 jaar),
die als vrijwilliger werkt in cc Nova.
Een jongere die zich in zijn vrije tijd inzet
voor cultuur in Wetteren … daar doen wij
ons hoedje voor af!
Hoe komt een jonge kerel op het idee om
vrijwilligerswerk te doen?
Mijn papa werkt in cc Nova als
theatertechnicus en bracht mij op het idee.
Ik ben begonnen net voor corona uitbrak
en kon toen nog meehelpen bij een paar
voorstellingen net voor de lockdown. Voor
mij is het goed om werkervaring op te doen
en mensen aan te spreken. Bovendien mag
ik - als er plaatsen vrij zijn - de voorstellingen
bijwonen. Dat is mooi meegenomen. Mijn
papa heeft ons van jongs af aan gestimuleerd
om naar toneel en concerten te gaan.

Jeugdboekenmaand:
helden en schurken

Wat doe je zoal van werk?
Ik kan verschillende taken doen:
vestiaire, controle van het Covid Safe
Ticket of toegangstickets scannen. De
verantwoordelijke van cc Nova stuurt ons
de planning door en bekijkt dan met de
vrijwilligers wie wanneer komt en wie welke
taken doet. Ik doe alles graag. Omdat ik nog
naar school ga, kom ik een paar keer in de
week en vooral tijdens het weekend.

Van 1 tot 31 maart is het Jeugdboekenmaand. Een maand lang zet de bibliotheek
haar boeken voor jonge lezers extra in de
kijker. Dit jaar spelen helden en schurken de
hoofdrol. Van een waaghals die de wereld
redt, over een grote vriendelijke reus tot een
pantoffelheld die zijn angst overwint. Ook
pestkoppen, boeven en andere slechteriken
zijn van de partij. Want verhalen hebben
helden én schurken nodig.

Vind je het tof om te doen?
Zeker! In het begin had ik wel wat stress,
maar nu vind ik het echt fijn om onder de
mensen te komen. Ik zie altijd wel mensen
die ik ken. Ik ben ook niet de enige jonge
vrijwilliger, dus als we bij de vestiaire moeten
blijven, is er ook iemand van mijn leeftijd
om mee te babbelen. Het is minder leuk als
mensen te laat komen voor een voorstelling,
want dan mogen we ze niet meer binnenlaten.
Ik vind het niet gemakkelijk om die
boodschap te moeten brengen. Maar voor de
rest kan ik het iedereen aanbevelen!

Met een heldentraining kan je niet vroeg
genoeg starten. Daarom nodigt de bib de
kleinste helden en schurkjes (van 1,5 tot 4
jaar) uit voor een voorleesuurtje op zondag
13 maart. Wie halsbrekende toeren uithaalt,
mag niet bang zijn van een valpartij. Op
zaterdag 19 maart leren kinderen (van 5 tot 11
jaar) hoe ze hun eigen blutsen- en builenzalf
met kruiden maken. Heb je een hulpje nodig
voor je schurkenstreken of heldendaden? Op
woensdag 30 maart knutselen kinderen (van
8 tot 12 jaar) een bewegend borstelrobotje.

Kan jij later een echte held (of schurk)
worden? Trek je stoute schoenen aan en
waag je aan het doorlopende heldenparcours
in de bib. Zoek je voorbeelden van hoe je
een juwelendief ontmaskert of een pestkop
een koekje van eigen deeg bakt? In de bib
vind je boeken vol inspiratie.
Daarnaast daagt de organisatie Iedereen
Leest kinderen uit om een boodschap te
verzinnen, tekenen of schrijven voor hun
favoriete kinderboekenheld of -schurk. Als
je jouw brief, tekening of filmpje uploadt op
de wedstrijdpagina, maak je kans op mooie
prijzen.

De eerste fase loopt tot na de zomer.
Aansluitend begint de volgende fase: de
wegeniswerken. Over de verkeerssituatie
tijdens die fase communiceren we later
opnieuw.
Meer informatie over de werken
en over hoe de Zuidlaan en Acaciastraat
er uiteindelijk zullen uitzien vind je op
www.wetteren.be/zuidlaan.

Meer info: bibliotheek Wetteren,
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be,
https://wetteren.bibliotheek.be en
www.jeugdboekenmaand.be
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Slechtvalken maken zich klaar
voor nieuw broedseizoen

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer
mogelijk in beide richtingen. Fietsers
moeten wel kleine omleidingen volgen.
Om de doorgang te garanderen, halen
we de middeneilanden weg en verharden
de volledige werfzone. Zo blijft in beide
richtingen telkens één rijstrook beschikbaar.
Er geldt wel een volledig parkeerverbod in de
werfzone.

JUBILARISSEN

Platina bruiloft
Gerard Van Cauter- Georgette Buyst

6/05/1952

Briljanten bruiloft
Jozef Baetens - Paula Coolens
Gilbert Bogaert – Maria Lammens
Arthur Lelièvre - Marie-Louise De Wandel
Willy Mercie- Jeannine Raes
Willy Van Rysselberge - Leonie Van den Berghe

4/05/1957
23/04/1957
4/05/1957
26/01/1957
27/04/1957

Diamanten bruiloft
Roger Vermassen - Gabrielle Goeman
Willy Van Driessche – Maria Verhoeven
Jan Drapier - Marie Leyman

15/02/1962
28/05/1962
12/05/1962

Gouden bruiloft
Marnix Bonne – Cecile Van de Velde
Etienne Bracke – Anny Berbiers
Christian De Kezel - Marcella De Grauwe
Luc Degeyter – Christiane Van de Velde
Raphael Rogiers - Maria De Gussem
Walter Scheire - Rita Van Leuven
Octaaf Vagenende - Lucie Wandelseck
Albert Van Bever - Diane Vispoel
Jean Van Puyenbroeck - Nelly De Keyser
Raymond Vereecke - Nadine De Roover

11/02/1972
12/05/1972
25/02/1972
19/05/1972
23/03/1972
12/05/1972
4/05/1972
20/05/1972
19/05/1972
8/04/1972

