
 
 

9 MAART 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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12 MAART
Teen & Tander - Linda Van De Wiele 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be  
 
Nilson Matta & Friends –  
Brazilian Voyage 
vzw Kultuurschuur 
Kapel Scheppersinstituut,  
Cooppallaan 128 
20 uur 
www.kultuurschuur.org  

13 MAART
Tweedehandsbeurs 
Gezinsbond  
Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 
13.30 uur 
 
ImpulZ – Theater De Spiegel 
cc Nova, Molenstraat 2b 
14 uur en 16 uur 
www.ccnovawetteren.be

15 MAART
Op glasnegatief, de foto van je leven 
Van Hauwermeirsmolen, 
Watermolenstraat 64 
Vanaf 9 uur 
michiel@dijk92.be
 
16 MAART

Hoe omgaan met diversiteit? 
Davidsfonds Academie 
De Poort, Markt 27 
14 uur 
academie@davidsfonds.be
 

17 MAART
Rigoletto - DESCHONECOMPAGNIE & 
Muziektheater Transparant 
cc Nova, Molenstraat 2b  
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
Lig niet wakker van je slaap! 
CM Gezondheidsfonds 
LDC de Koffiebranderij, Molenstraat 50 
19.30 uur 
gezondheidsparticipatie 
oostvlaanderen@cm.be 

18 MAART
Achteraf niet komen huilen –  
Robrecht Vanden Thoren 
cc Nova, Molenstraat 2b 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
FRANtast: een fantasie van film, fietsen 
en andere frivoliteiten 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be 

19 MAART
Maak je eigen kruidenzalf tegen blutsen 
en builen 
De Poort, Markt 27 
10 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

20 MAART
Tweedehandsbeurs Lente 
Gezinsbond Massemen - Westrem 
Vrije Basisschool Massemen, 
Massemsesteenweg 244 
10 tot 14.30 uur 
https://massemenwestrem.gezinsbond.be 
 
pICcOLo – Sprookjes enzo 
cc Nova, Molenstraat 2b 
14 uur en 16 uur 
www.ccnovawetteren.be

22 MAART
Natuurlijke poetsproducten 
Avansa Waas en Dender 
LDC de Koffiebranderij, Molenstraat 50 
14 uur 
info@avansa-wd.be 
dienstencentrum@wetteren.be

23 MAART
EHBO: eerste helden bij ongevallen 
De Poort, Markt 27 
10 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

24 MAART
Babymassage 
Huis van het Kind  
en Bond Moyson O.-Vl. 
Sociaal Huis, Scheldedreef 52 
10 uur 
www.devoorzorg-bondmoyson.be 
 
Poëzie-avond An Colie meets  
Herman De Coninck 
De Poort, Markt 27 
20 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be

25 MAART
Lentefeest 
LDC de Koffiebranderij, Molenstraat 50 
11.30 uur 
dienstencentrum@wetteren.be  
 
Het Gezicht van het Kwaad 
De Poort, Markt 27 
14.30 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be 
 
Randy Newman – Music,  
visuals & words 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be  
 
VAAGUE – Antoine Pierre 
cc Nova 
’t Gesproken Dagblad,  
Spoorweglaan 136 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

LOUIS DE JAEGER STELT BOEK 
‘WE ETEN ONS DOOD’ VOOR

Steeds meer mensen staan stil bij wat ze 
eten en waar het vandaan komt. Denk maar 
aan de campagne Dagen Zonder Vlees, een 
pluktuin, een voedselbos of een locavoor 
die enkel lokale producten eet. Waar komt 
je eten vandaan? Wat doet het met jou? 
En welke impact heeft dat op de planeet? 
Eco-ondernemer Louis De Jaeger legde deze 
vragen wereldwijd voor aan talloze experts, 
van wetenschappers over beleidsmakers tot 
boeren. In zijn boek ‘We eten ons dood’ legt 
hij enkele ongemakkelijke waarheden bloot, 
die hij op dinsdag 29 maart graag met jullie 
deelt. Maar onder het motto ‘weet wat je eet 
en red de planeet’ reikt hij ook hoopvolle 
oplossingen aan.

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

WORD JIJ EEN LOKALE HELD?

Lokale Helden is terug! Op zaterdag 30 april 
zetten veel steden en gemeenten hun lokale 
muziekscene in de schijnwerpers.  
Ook Wetteren doet mee. 

Speel je muziek? Ben je dj of een geluids-
kunstenaar? Of ben je op een andere manier 
met muziek bezig? Wil je die dag graag spelen 
op een van de podia in onze gemeente? 
Schrijf je in via de website van cc Nova.  
Er is wel één basisvoorwaarde: je woont in 
Wetteren of bent er geboren.  

Alle genres zijn welkom: van klassiek en folk 
over jazz en rock tot elektro. Er is plaats voor 
elke bezetting en elke leeftijd. Het maakt 
ook niet uit of je solo of in groep speelt. 
Inschrijven kan tot en met 27 maart.

Info: cc Nova, 09 365 20 20,  
www.ccnovawetteren.be

WETTERAAR OP HET WITTE 
DOEK

Wetteren is rijk aan acteertalent. Binnenkort 
kan je dat opnieuw met eigen ogen 
ontdekken. Donderdag 31 maart toont 
cultuurcentrum Nova de film ‘Rookie’, met 
Wetteraar Valentijn Braeckman in een van 
de hoofdrollen. Hij schittert aan de zijde 
van onder andere Matteo Simoni en Veerle 
Baetens.

’Rookie’ volgt het verhaal van Nicky, 
een jonge, ambitieuze en zelfverzekerde 
motorrijder. Bij elke race zet hij zijn leven op 
het spel. Niet voor het geld, maar voor de 
uitdaging en de roem. Nicky’s leven stort in 
wanneer hij door een ongeval nooit meer kan 
racen. Via zijn neefje Charlie – gespeeld door 
Valentijn – probeert Nicky alsnog zijn droom 
te beleven. 

De film start om 20 uur en wordt ingeleid 
door moderator Fien Tondeleir en Valentijn 
Braeckman. Tickets koop je via de website of 
aan de balie van cc Nova.

Info: cc Nova, 09 365 20 20,  
www.ccnovawetteren.be

ER SNEL BIJ ZIJN: DE BESTE 
BESCHERMING TEGEN 
DIKKEDARMKANKER

Ben je tussen 50 en 75 jaar? Dan geeft het 
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker je  
de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal  
te laten onderzoeken. Je ontvangt een brief  
met een set voor de afname. Het onderzoek  
is gratis en snel. Geen excuses dus.  
Zo kan je dikkedarmkanker voorkomen  
of al in een vroeg stadium opsporen.  
Daardoor zullen minder mensen aan deze  
kanker overlijden.

Nog vragen? Contacteer je huisarts. 
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?  
Neem contact op met het Centrum voor 
Kankeropsporing op 0800 60 160,   
info@bevolkingsonderzoek.be of  
www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be 

SPRINGTIME – LEERLINGEN WOORD EN MUZIEK OP HET PODIUM

Op woensdag 23 en donderdag 24 maart staan de jongste leerlingen woord en muziek van de 
KUNSTacademie opnieuw op het grote podium van cc Nova Wetteren, telkens om 19 uur.  
Een jaarlijkse traditie, nu met de titel ‘Springtime’.  
Je kan de optredens gratis bijwonen en betaalt alleen een reservatiekost van 1 euro.  
Kaarten zijn verkrijgbaar via cc Nova vanaf maandag 7 maart om 13.30 uur, enkel op  
www.ccnovawetteren.be of ter plaatse. 
Reserveer nu, want de optredens zijn snel uitverkocht!

Meer info: Kunstacademie@wetteren.be, www.kunstacademiewetteren.be



Vaccinatiecentrum sluit, 
sporthal opent!

Afvalweetjes:  
Waarom? Daarom! 

Het vaccinatiecentrum in sporthal De 
Warande sluit op 14 maart. De dag erna 
opent een vaccinatiepunt in Merelbeke 
voor de gemeenten Destelbergen, Laarne, 
Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, 
Wetteren en Wichelen. Goed nieuws: vanaf 
2 april is de sporthal volledig vrij voor de 
sporters!

Trots op de mooie resultaten 
Binnen de eerstelijnszone Scheldekracht 
kregen meer dan 72,99% van de inwoners 
een boostervaccin en behaalden we een 
vaccinatiegraad van bijna 90%. Er werden 
ongeveer 300 000 prikken gezet. Op dit 
moment is het niet meer nodig om grote 
centra open te houden, dus de sporthal komt 
volledig vrij!

De sporthal terug voor de sporters 
Tot 14 maart neemt het vaccinatiecentrum 
nog een derde van de sporthal, vier 
kleedkamers en het onthaal in. Daarna begint 
de afbraak en vanaf zaterdag 2 april is de 
volledige sporthal terug open.  
 

Aan de balie kan je terecht met vragen over 
sport en jeugd.  
Ook de uitbaters van sportcafé Kaffee Taria 
heten je van harte welkom! Meer info op  
www.dewarandewetteren.be/sporthal

Wat als we weer veel prikken moeten 
zetten? 
Het vaccinatiepunt in Merelbeke is tijdelijk. 
We bekijken wat we kunnen doen  
als we opnieuw veel moeten vaccineren, 
bijvoorbeeld met (mobiele) vaccinatiepunten 
verspreid in de zone.

Bedankt! 
Dankjewel aan alle medewerkers en 
vrijwilligers voor hun inzet. Zonder 
hen konden we de vaccinatiecentra 
nooit waarmaken. Bedankt ook aan alle 
gevaccineerde inwoners. Samen behaalden 
we een hoge vaccinatiegraad.

Meer info op www.wetteren.be/coronavirus. 
Callcenter vaccinatiecentrum 0800 988 98: 
bereikbaar tot eind april, elke dag van  
9 tot 18 uur.

Vraag jij je ook af waarom je jouw klokhuis 
tijdens een wandeling niet gewoon in het 
bos mag gooien? Waarom je geen glas naast 
een glasbol mag zetten? Of waarom je in het 
bos geen vuilnisbakken vindt? 

Waarom mag je geen fruitafval  
op de grond gooien?  
Fruitafval is natuurlijk minder schadelijk dan 
plastic, maar het duurt toch ook even voor 
het afgebroken is. Een bananenschil doet er 
bijvoorbeeld een jaar over om volledig af te 
breken. Vuil trekt ook meer vuil aan.  
Eén klokhuis in het bos brengt geen schade 
aan de natuur, maar als iedereen er een 
klokhuis achterlaat is het al een heel ander 
verhaal. Rottend fruit begint te stinken en 
trekt ongedierte aan. 

Waarom mag je geen glas  
naast een glasbol plaatsen? 
De belangrijkste reden is eigenlijk vrij 
logisch: vuil trekt vuil aan. Het start met 
één of twee flessen naast de container, 
die er dan makkelijk tien worden met een 
vuilniszak erbij. Voor je het weet, eindig je 

met een kleine stortplaats. Het trekt ook 
ongedierte aan en zorgt voor extra werklast: 
de containers worden door een machine 
leeggemaakt maar het afval dat ernaast staat 
moeten de ophalers manueel opruimen. 

Waarom staan er geen vuilnisbakken  
in een bos? 
Vuilnisbakken in het bos lossen het 
zwerfvuilprobleem niet op, maar maken het 
net erger. Vogels en knaagdieren duiken in 
vuilnisbakken om etensresten te vinden.  
Ze trekken het afval er dus weer uit, 
waardoor er zwerfvuil rond de vuilnisbakken 
ontstaat. Neem dus je afval altijd terug 
mee naar huis of stop eten en drinken in 
herbruikbare flessen en doosjes. 

MELD VOOR 31 MAART JE 
PEUTER AAN VOOR SCHOOL

Start jouw peuter volgend schooljaar 2022-
2023 in de eerste kleuterklas? Of kies je een 
andere school voor je kind? Dan kan je nog 
aanmelden tot 31 maart 2022 (19 uur).

Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 
7 juni 2022 inschrijven en is er misschien 
geen plaats meer in de school van je keuze. 
Aanmelden kan via https://laarne-wetteren.
aanmelden.in

Hulp nodig?  
Je kan terecht in het Huis van het Kind, 
Scheldedreef 52 in Wetteren. Bel eerst voor 
een afspraak naar 0474 56 67 18.

HET INTERNATIONALE BELGISCHE PASPOORT  
ZIT IN EEN NIEUW JASJE 

De foto’s van de stadhuizen van de Belgische provinciehoofdsteden hebben plaatsgemaakt 
voor 16 striphelden van Belgische bodem. Dé blikvanger is de bekende raket uit het Kuifje-
album ‘Mannen op de maan’ op de eerste pagina van het paspoort. 

Er zijn ook nieuwe beveiligingen ingebouwd, om te voorkomen dat een paspoort makkelijk kan 
worden nagemaakt.

Met de gewone Belgische identiteitskaart kan je reizen naar zo’n 50 landen, waaronder ook 
enkele landen buiten Europa. Zo ben je met je identiteitskaart ook welkom in pakweg Turkije 
en Egypte. Wie naar een land wil reizen dat de Belgische identiteitskaart niet erkent, heeft een 
internationaal Belgisch paspoort nodig.

WAT VIND JIJ VAN ONZE 
COMMUNICATIE?

We willen je zo goed mogelijk informeren via 
onze website, sociale mediakanalen en deze 
papieren nieuwsbrief. Maar hoe kunnen we 
je nog beter bereiken? Daarvoor hebben we 
jouw hulp nodig!

Wat vind jij van onze communicatie?  
Hoe kunnen we ze verbeteren? Geef ons 
je mening en vul de enquête in op www.
wetteren.be/bevraging. Ontvang je liever 
een papieren versie? Laat het ons weten via 
communicatie@wetteren.be of 09 369 00 50.

Ongeveer 2000 willekeurig gekozen inwoners 
ontvangen de enquête sowieso op papier.  
De bevraging invullen duurt ongeveer  
15 minuten en je kan een cadeaubon winnen! 
Meedoen kan tot en met 10 april 2022.


