
 
 

23 MAART 2022

IN WETTEREN

 Nieuwsbrief 371 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

26 MAART
Kadrage – Tuning People  
Jef Van Gestel & Peter 
Vandemeulebroecke 
cc Nova,  
Molenstraat 2b  
20 uur 
www.ccnovawetteren.be
 
29 MAART

We eten ons dood 
Louis De Jaeger  
De Poort,  
Markt 27 
20 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be
 
Infosessie veilig online:  
cybercriminaliteit en phishing 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be  
 
Tender Men 
cc Nova,  
Molenstraat 2b 
20 uur 
www.ccnovawetteren.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

30 MAART
Digiwijsneuzen:  
Maak je eigen held of schurk 
De Poort,  
Markt 27 
14 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

31 MAART
Rookie - Nova@themovies 
cc Nova,  
Molenstraat 2b  
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

1 APRIL
Een afspeellijst  
met muziek maken  
en delen 
De Poort,  
Markt 27 
14 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

 

VLAANDEREN 
FEEST!

Organiseer je een feest 
met je buurt, straat of 
vereniging in de periode 
rond de Vlaamse feestdag? 
Dan maak je kans op een 
feestcheque tot 180 euro 
van de Vlaamse overheid.  
De feestcheque is er voor 
activiteiten in de periode 
van vrijdag 24 tot zondag 
26 juni of van vrijdag 1 tot 
en met maandag 11 juli.  
Je kan enkel een feest-
cheque krijgen als je 
evenement in het teken van 
de Vlaamse feestdag staat, 
maar zonder partijpolitiek 
of commercieel karakter.  
Mensen samenbrengen in 
de gemeenschap is dus  
de boodschap.  
 
Stel je nu kandidaat op 
https://vlaanderenfeest.eu. 

TWINTIG NIEUWE BOEKENRUILKASTJES

In juni van vorig jaar verschenen de eerste tien boekenruilkastjes in het Wetterse straatbeeld. 
In maart komen daar nog twintig minibibliotheekjes bij, waaronder 15 exemplaren gemaakt 
door de leerlingen houtbewerking van het Scheppersinstituut en beschilderd door leerlingen 
van de KUNSTacademie. 

Zondag 27 maart om 11 uur op de site Cordonnier opent initiatiefnemer alfa&bet, samen met 
Lokaal Bestuur Wetteren de twintig nieuwe kastjes met een vrolijke noot van de leerlingen 
Muziek en Woord van de KUNSTacademie. 

Meer info op de Facebookpagina van alfa&bet of via alfabet9230@gmail.com.

EEN HAPKLARE MOESTUIN, HET 
HELE JAAR DOOR

Om een moestuin te beginnen, heb je geen 
grote tuin of groene vingers nodig. Iedereen 
kan het, zelfs in een pot of bak op een terras 
of balkon. Tuinexpert Bart Verelst legt je op 
donderdag 21 april uit hoe je zaait en plant op 
maat van jouw tuin en gezin. Welke planten 
kies je? Wanneer moet je zaaien en oogsten? 
Hoe kweek je smaakvolle groenten? Zoek je 
goede zaden? Maak jouw keuze uit de ruime 
voorraad die Moestuiniers Wetteren aanbiedt 
in de zadenbib van bibliotheek Massemen. 

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

JE ENERGIEFACTUUR  
ONDER DE LOEP

Ben je bezorgd over de hoge prijs van je 
energiefactuur? Energiehuis BEA beantwoordt 
tijdens een infosessie op dinsdag 10 mei  
in de bib de meest voorkomende vragen.  
Vind je jouw energiecontract te duur en wil je 
overstappen naar een andere leverancier?  
Welke aanpassingen maken jouw woning zuiniger 
en duurzamer? Welke premies en subsidies kan 
je aanvragen? Je krijgt ook enkele makkelijke tips 
waardoor je minder energie verbruikt.

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

OPERETTEPARELS IN CC NOVA

Dit jaar nog geen operette op het podium 
van cc Nova. Toch blijven de liefhebbers 
niet in de kou staan. Zondag 27 maart brengt 
het Vlaams Muziek Theater een prachtig 
operetteconcert als alternatief voor de 
uitgestelde operette. Solisten, ballet en 
orkest laten je genieten van onvergankelijke 
operetteparels en andere licht-klassieke 
evergreens. Strauss, Léhar … ze passeren 
allemaal de revue. Het concert start om  
14.30 uur. En met het wereldberoemde 
drinklied ‘Libiamo’ uit La Traviatia in 
gedachten, heffen we na afloop samen het 
glas. 

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

EENDJES VOEDEREN? GEEN 
GOED IDEE

Oud brood meenemen voor de eendjes? Doe 
het niet. Ze worden er ziek of agressief van. 
In natuurgebieden, recreatiedomeinen en 
sportcomplexen is het sowieso verboden. 

 Natuurlijk eendenvoedsel  
 (gras, waterplanten en kleine   
 waterdiertjes) is zelfs in de winter  
 voldoende te vinden. 
 

 Brood maakt eenden ziek: het vult de  
 maag maar bevat niet de voedingsstoffen  
 die watervogels nodig hebben. 
 

 Brood veroorzaakt algengroei in het  
 water en dat bedreigt het waterleven. 
 

 Eenden die zelf minder actief op zoek  
 gaan naar eten, vervelen zich. Dat zorgt  
 voor (seksueel) geweld waar vooral de  
 vrouwtjes het slachtoffer van zijn. 
 

 Wil je toch voederen? Doe het enkel  
 in de winter en gebruik speciaal   
 eendenvoer. Geef enkel wat ze meteen  
 kunnen opeten. 

In natuurgebieden, recreatiedomeinen en 
sportcomplexen is het voederen van dieren 
verboden

VIER KEER VIERGESLACHT

Het Wetterse koppel Ethel Gosseye (24 jaar)  
en James Baeyens (27 jaar) zijn trots op hun  
vier kinderen en het feit dat die telkens voor  
een viergeslacht zorgen!

Het gaat om zonen Matthis (4 jaar) en  
Marcel (3 jaar) en dochters Marie-Lou (1,5 jaar)  
en Ella-Marie (6 maand).

De grootouders zijn Danielle Fort (55 jaar)  
en Robbie Baeyens (50 jaar).  
De overgrootouders zijn Charlotte Garriau (80 jaar) 
en Wilfried Baeyens (70 jaar).
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Kom je bij ons werken?
Laat het gras groeien  
en de bloemen bloeien!

Nieuw speels pleintje  
aan de Vijverstraat

We zoeken dit jaar nieuwe zorg-, technische 
en administratieve collega’s. Benieuwd hoe 
het is om bij ons te werken? Vier collega’s 
leggen uit wat hen inspireert.

Werken aan een sterk Wetteren 
Werken bij Lokaal Bestuur Wetteren wil 
zeggen dat je meebouwt aan het welzijn 
van meer dan 26.000 inwoners. De vier 
waarden - samenwerking, professionaliteit, 
enthousiasme en klantgerichtheid – 
staan bij ons centraal. We bieden een 
duurzame werkomgeving met flexibele 
werkuren, thuiswerk als dat kan, ruime 
opleidingsmogelijkheden, een mooi aantal 
vakantiedagen, een aantrekkelijk loon, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 
nog meer voordelen. 

Lokaal Bestuur Wetteren bestaat uit 
alle gemeente – en OCMW-diensten, 
zoals cc Nova, de bibliotheken, lokaal 
dienstencentrum De Koffiebranderij, het 
Sociaal Huis, De Warande, Huis van Het Kind, 
WZC Schelderust … We zijn met meer dan 
550 medewerkers.

Collega’s aan het woord 
We laten vier collega’s met totaal 
verschillende jobs aan het woord. Zij kunnen 
het allerbeste uitleggen waarom Lokaal 
Bestuur Wetteren voor hen een waardevolle 
werkgever is. Jan van Team Groen, Joke 
van Team Stadsbeleid, Svitlana van Team 
Schoonmaak en Yves van Woonzorgcentrum 
Schelderust vertellen in de volgende 
nieuwsbrieven wat hen elke dag motiveert. 
Ze poseerden ook fier op hun werkplek, je 
komt hen binnenkort vast eens tegen in het 
straatbeeld. 

Solliciteer nu! 
Zin om onze collega te worden? Bekijk alle 
vacatures op www.wetteren.be/vacatures. 
Vind je niet meteen wat je zoekt? Aarzel niet 
om spontaan te solliciteren!

De lente is in het land en de eerste bloemen 
steken voorzichtig hun kopje op. Zo’n 
bloemenplein trekt veel bijen en vlinders 
aan en is veel mooier dan een saai gazon. 
We maaien voortaan minder en laten de 
natuur haar gang gaan. 

We maken in onze gemeente komaf met 
kort gemaaide gazons en kiezen voor meer 
natuur. Daar waar het kan, beperken we 
het aantal maaibeurten van grasveldjes 
tot een minimum. Zo krijgen planten en 
bloemen meer kansen. Dat is goed voor 
de biodiversiteit en voor de insecten en 
vogels die er voedsel vinden. Het langere 
gras zorgt ook voor meer verkoeling en een 
vochtigere bodem omdat het water minder 
snel verdampt. Goed voor een groene en 
gezonde gemeente!

Minder maaien  
Op bepaalde plaatsen maaien we de 
grasperken maximaal drie keer per jaar zoals 
aan het Boergondisch Kruis, het speelplein in 
de Olmenlaan, Den Blakken en Aard.  
 

Op andere plaatsen maaien we minder  
dan één keer per jaar, namelijk in Giezeveld  
en Keiberg.

Nette uitstraling 
Op graspleinen die altijd toegankelijk moeten  
zijn of waar het nodig is voor de verkeers- 
veiligheid behouden we stukken met kort  
gemaaid gazon. We kortwieken het gras op  
paden en open ruimtes en op de strook langs  
wegen en huizen. De zichtbaarheid en veiligheid  
van de weggebruikers staan voorop.  
Ook op de oude begraafplaatsen maaien we 
regelmatig tussen de graven en op de paden. 

Meer bloemen 
Op het pleintje onderaan de fietsersbrug  
plantten we de voorbije herfst bloembollen.  
Je kan er genieten van de kleurige krokussen.  
Het zijn verwilderingsbollen die elk jaar meer  
en meer bloemen geven. Ook op andere  
laatsen krijg je binnenkort wilde bloemen  
te zien.

Meer info op www.wetteren.be/mindermaaien 

EARTH HOUR: WE DOVEN  
ONZE LICHTEN

Op zaterdag 26 maart 2022 is er Earth Hour, 
een symbolische actie die aandacht vraagt 
voor de klimaatcrisis. Earth Hour startte 
in 2007 en groeide uit tot een wereldwijd 
evenement waar meer dan 190 landen aan 
deelnemen. Ook wij doen mee en doven de 
Wetterse verlichting op 26 maart van 20.30 
tot 21.30 uur. We werken daarvoor samen 
met Fluvius.

Het pleintje in de Vijverstraat krijgt dit 
voorjaar een echte make-over. Binnenkort 
kunnen kinderen er spelen op de Tovertoren 
en buurtbewoners elkaar ontmoeten en 
genieten van de zon, planten en bloemen. 
Het nieuwe speelse pleintje wordt het 
eerste resultaat van het speelweefselplan. 

Bewoners mochten kiezen 
We vroegen vorig jaar aan de kinderen en 
volwassenen uit de buurt van de Vijverstraat 
wat ze graag wilden voor ‘hun’ pleintje. 
Kunnen klimmen en klauteren kwam bij de 
kinderen het vaakst naar voor. De tovertoren 
leek ons daarom ideaal. Het toestel stond 
vorige zomer enkele maanden op de Markt 
en verhuist dit voorjaar naar de Vijverstraat. 
Daarnaast voorzien we nog een paar extra 
speelprikkels.  

Volwassenen uit de buurt vinden speelruimte 
ook belangrijk, samen met extra groen en 
zitbanken. Veiligheid kwam ook vaak aan 
bod. Het plein krijgt daarom een groene 
buffer langs de straten rondom en we 
onderzoeken of we een extra zebrapad 
kunnen aanleggen. Er komen ook zitbanken, 

waarvan eentje op een verharde ondergrond, 
zodat iedereen erbij kan. Honden en hun 
baasjes zijn nog altijd welkom, maar in de 
plaats van een hondentoilet voorzien we een 
hondenpoepbuis.

Nieuw groen 
Het plein krijgt extra bijenvriendelijk groen, 
gekocht bij lokale handelaars. Een paar 
berken moeten helaas sneuvelen.  
Een boomspecialist stelde vast dat ze 
vanbinnen rot zijn en kunnen afbreken.  
Dus planten we nieuwe bomen die in de 
toekomst ideaal zijn om in te klimmen.  

De werken startten midden maart.  
We moeten het pleintje af en toe afsluiten, 
maar verder verwachten we weinig hinder 
voor de buurt.

DUMP GEEN AFVAL  
OP HET KERKHOF

Op het kerkhof staan afvalcontainers voor 
bloempotten, steekschuim, verpakkingen, 
groenafval … Helaas vinden we vaak huisafval 
in de containers. Daarom vind je er vanaf nu 
containers met een kleinere opening, verder 
weg van de straat. We plaatsten ook bij alle 
afvalzones sorteerregels, zodat iedereen 
het afval in de juiste containers gooit. Ten 
slotte vervingen we het kastanjehek rond de 
groenafvalzone door een steviger exemplaar.  

BOOST JE BOS MET  
25.000 EURO

Droom je van een eigen bos? Dan is BOOST 
misschien iets voor jou. BOOST is het 
bebossingsfonds van de Oost-Vlaamse 
Bosgroepen dat samen met de Provincie 
voor meer bos wil zorgen. Dat doen ze door 
mensen met bosplannen een financiële duw 
in de rug te geven. Dien je aanvraag in voor 
30 april 2022 en maak kans op 25.000 euro 
steun per hectare. 

Alle info vind je hier:  
https://boostvoorbos.be

ZORGZAAM  
WETTEREN TEN EDE

Ons lokaal dienstencentrum De Koffie-
branderij lanceert ZoWe, zorgzame buurten 
in Wetteren. Het is een proefproject dat 
eerst vooral in Wetteren Ten Ede loopt 
en focust op ouderen en personen met 
beginnende zorgbehoeften. Het is de 
bedoeling om de sociale samenhang in Ten 
Ede te versterken, de nood aan zorg op te 
sporen en bewoners te stimuleren om elkaar 
te helpen met kleine acties. We werken 
daarvoor met buurtvrijwilligers als anker, 
lokale verenigingen en professionele (zorg)-
partners. Na de opstart in Ten Ede willen we 
zorgzame initiatieven opstarten in andere 
deelgemeenten en buurten om een ‘zorgzaam 
Wetteren’ te realiseren voor alle inwoners. 


