
 
 

6 APRIL 2022

IN WETTEREN

 Nieuwsbrief 372 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 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 

 

APRIL IS MAAND 
VAN DE MARKT

We zetten onze wekelijkse 
donderdag- en zondagsmarkt 
in de kijker met een 
marktactie! Per aankoop 
ontvang je een invulkaart van 
de marktkramer.  
Je volle kaart(en) steek je in 
de wedstrijdbus. Die staat 
tijdens de markt, op het 
marktplein zelf. Volle kaarten 
kan je indienen tot en met 
donderdag 28 april 2022, 
voor 13 uur. We trekken de 
winnaars op maandag 2 mei 
2022 tijdens de bijeenkomst 
van de marktcommissie in 
het gemeentehuis.  
Je kan tot 100 euro Wetterse 
cadeaubonnen winnen en de 
Provincie Oost-Vlaanderen 
geeft zelfs een ‘Weekendje 
Weg in Oost-Vlaanderen’ 
voor een bedrag van 250 
euro weg. 

 
Meer info op  
www.ikkooplokaal.be/
maandvandemarkt 

14 APRIL
Mantelzorgcafé - Zelfzorg 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

17 APRIL
FT Henri OST 
WTC Lambroek Massemen 
’t Boerenparlement  
Varekouter 34 
8 uur 
marc.verleysen@telenet.be 
http://www.wtc-lambroek.be

18 APRIL
Paasmaandagwandeling 
Dorp Massemen 
Vanaf 13 uur 
www.wegvanwetteren.be/ 
paasmaandagwandeling 
toerisme@wetteren.be 

Planten- en zadenruilbeurs 
Velt 
Van Hauwermeirsmolen 
Watermolenstraat 64  
9 uur 
veltwetteren@gmail.com

19 APRIL
De meeste mensen deugen  
Ferm 
Parochiezaal Christus Koning 
Oude Aardeweg 39a  
19.30 uur 
Fermwetteren@hotmail.com

20 APRIL
Buitenspeeldag 
Markt 
13 uur 
jeugddienst@wetteren.be

21 APRIL
Bart Verelst   
De hapklare moestuin 
Openbare Bibliotheek 
De Poort, Markt 27 
20 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be 
 
Vinylplaat Nanci Griffith 
One Fair Summer Evening  
Wouter Bulckaert 
De Corridor 
Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

HET BANKJE ZOEKT… BANKJES 

Deze zomer doet Wetteren opnieuw mee 
aan ‘Het Bankje’ van OPENDOEK. Het is een 
verhalenroute langs verschillende bankjes 
in onze gemeente. Bij de bankjes staat een 
QR-code. Via de code kunnen fietsers, 
wandelaars of toevallige voorbijgangers 
genieten van een grappig, ontroerend of 
spannend verhaal.

Staat er in jouw buurt een bankje op een 
mooie plek? Of weet je er eentje zijn op 
een plek in Wetteren waar het aangenaam 
uitrusten is? Laat het ons ten laatste  
op 30 april weten via  
https://www.ccnovawetteren.be/bankjes. 
Wie weet wordt jouw bankje vanaf 1 juli een 
luisterplek!

BUITENSPEELDAG:  
WOENSDAG 20 APRIL 2022

Op woensdag 20 april 2022 is het opnieuw 
Buitenspeeldag op de Markt van 13 tot 17 
uur. Deze keer zonder coronabeperkingen. 
We kijken ernaar uit! Kom langs en geniet 
van reuze springkastelen, dansen met het 
Speelplein en activiteiten voor sport – en 
knutselfans. Kleutertjes krijgen een speciale 
plek waar ze veilig kunnen spelen.  
Iedereen is welkom, ook (groot-)ouders.  
Wij zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij 
de activiteiten. Info en aanmelden bij  
jeugddienst@wetteren.be, graag voor  
12 april.

LEER BOTANISCH TEKENEN EN  
ZEEFDRUKKEN IN DE BIB

Voor veel kunstenaars blijft de natuur een 
grote inspiratiebron. Teken je graag en hou 
je van bloemen en planten? Tijdens een 
driedelige lessenreeks in de bibliotheek 
brengt Hilde Orye je de basis van het 
botanisch tekenen bij. Ze toont hoe je 
een plant moet bekijken en met welke 
tekentechnieken je jouw ‘model’ uit de natuur 
mooi op papier zet. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Vooraf reserveren is dus nodig.  
De eerste les is op donderdagavond 2 juni.

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

SPORTEN OVERDAG OP DE SPORTDAG IN ZELE

Zin in een leuke sportieve dag? Kom dan op donderdag 12 mei 2022 naar Sporthal de Klodde 
in Zele. De sportdag 50+ is een samenwerking van Burensportdienst Schelde-Durme en 
de sportdienst van Wetteren. Je kan kiezen uit binnen – en buitensporten, zoals pilates, 
badminton, step aerobic, wandelen, fietsen …

Schrijf je in voor 20 april 2022 aan de balie van Sporthal De Warande.

Meer info op de website: www.dewarandewetteren.be of aan het onthaal van de sporthal, 
onthaal.sporthal@wetteren.be of 09 369 84 70.

GEEF JE MENING!

Over cc Nova en de bibliotheek 
Kom je maar af en toe naar cc Nova,  
bezocht je ons nog helemaal niet  
of ben je juist trouwe klant?  
We hechten veel belang aan jouw mening.  
Daarom organiseren we samen met de  
Universiteit Antwerpen een publieks-
onderzoek. Wat doen we goed?  
Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we 
jouw ervaring zo aangenaam mogelijk maken?    

Surf naar www.ccnovawetteren.be/mening  
en https://wetteren.bibliotheek.be/mening.  
Vul voor 1 juni 2022 de vragenlijsten in.  
Het duurt 10 minuutjes en is helemaal 
anoniem. Met jouw deelname red je  
1 vierkante meter bedreigd regenwoud via de 
organisatie World Land Trust én maak je kans 
op een Bongo-bon van 250 euro.

Over onze communicatie 
We willen je zo goed mogelijk informeren via 
onze website, sociale mediakanalen en deze 
papieren nieuwsbrief.  
Maar hoe kunnen we onze communicatie 
verbeteren? 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. Het invullen duurt ongeveer 
15 minuten en je kan een cadeaubon winnen! 
Meedoen kan tot en met 10 april 2022. 
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Oekraïne Korte rit? Neem de fiets!
De gebeurtenissen in Oekraïne laten 
niemand onbewogen. Het is belangrijk 
dat iedereen de juiste informatie krijgt, 
niet alleen de vluchtelingen maar ook 
de (kandidaat) gastgezinnen, mensen die 
goederen willen schenken…

Oekraïense vluchtelingen 
Fedasil, het Federaal agentschap voor 
de opvang van asielzoekers, matcht de 
vluchtelingen met de gastgezinnen.   
Op woensdag 23 maart 2022 werden de 
eerste officiële vluchtelingen verwelkomd 
bij hun gastgezin. Het gaat om een moeder 
met kind. Ze brachten ook hun kat mee. 
Vluchtelingen zitten vaak met vragen over 
welke stappen ze moeten zetten als ze in 
België aankomen. Op de website  
www.info-ukraine.be vind je alle info, ook in 
het Oekraïens.

Oekraïense vluchtelingen krijgen 
verblijfsrecht in ons land als ‘Tijdelijk 
Ontheemde’. Dat geeft bepaalde 
rechten zoals financiële steun, het recht 
om te werken, een aansluiting bij een 
ziekteverzekering een Groeipakket  
voor de kinderen, …

Gastgezinnen 
Wetteraars die een plek vrij hebben,  
kunnen zich inschrijven op onze website.  
Daarna neemt iemand van het OCMW  
contact met je op voor een plaatsbezoek.  
Na de check wordt jouw vrije plek  
doorgegeven aan Fedasil. Zij matchen je  
met de vluchtelingen die bij jouw profiel  
passen. Als gastgezin krijg je een vaste 
maatschappelijk werker die het verloop  
van het verblijf nauwgezet opvolgt.  
Gastgezinnen hebben vaak praktische vragen  
rond verzekering, vergoeding,  
huurovereenkomst… die informatie vind je op  
www.wetteren.be/informatie-voor-gastgezinnen. 

Op www.wetteren.be/oekraine  
vind je alle informatie.

Getrainde wielertoerist of grote fan van 
de luie zetel? Ook jij kan een Ronde van 
Vlaanderen aan. 70 keer naar de bakker, 62 
keer om frietjes of 50 keer naar het station 
fietsen, is ook de Ronde van Vlaanderen 
rijden. Als je al je korte ritten samentelt ben 
je er voor je het weet.  

Rijd jouw ronde 
Als je er even over nadenkt liggen 
waarschijnlijk veel van je wekelijkse 
bestemmingen op fietsafstand: naar de 
bakker, naar school … Als je al die korte ritten 
samentelt, staan die 250 kilometer van de 
Ronde van Vlaanderen voor je het weet ook 
op jouw teller.

Neem de fiets 
Eddy Planckaert en Jesse Vandenbulcke 
dagen je uit om jouw Ronde van Vlaanderen 
te fietsen en wij supporteren heel hard 
mee voor alle Wetteraars. Wij zetten onze 
schouders onder de nieuwe fietscampagne 
van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
Kort ritje te doen? Gebruik je fiets: goed voor 
je gezondheid, je portemonnee, je humeur 

en je bent overal veel sneller dan je denkt. 
Wist je dat je gemiddeld 2,5 kilometer kan 
afleggen op 10 minuten? Dat is ongeveer 
dezelfde afstand als van de kerk van 
Overbeke naar de Markt. 

Meer info: www.veiligverkeer.be

ONZE BURGEMEESTER  
GAAT MET PENSIOEN 

Alain Pardaen stopt als burgemeester van 
Wetteren op 1 juli 2022. De tijd is er rijp 
voor: hij wil genieten van een welverdiende 
rust. 

Meer over onze burgemeester 
Alain Pardaen (°1961) stapte op 23 januari 
1989 in de Wetterse politiek. Sinds 2010 is hij 
burgemeester en stond hij aan de basis van 
veel mooie projecten: de vernieuwing van 
De Warande, de Rode Heuvel, het nieuwe 
gemeentehuis, de fiets- en voetgangersbrug, 
de kerktuin en de site Cordonnier.

Wat nu? 
Er komt een nieuwe burgemeester die zijn 
bevoegdheden overneemt.

De nieuwe kandidaat-burgemeester is Albert 
De Geyter, sinds 2 januari 2007 actief lid van 
de gemeenteraad. 

WETTERSE ONDERNEMERSAWARDS

Donderdag 12 mei reiken we voor het eerst de Wetterse ondernemersawards uit.  
Welke nieuwe Wetterse handelaar verdient volgens jou de prijs voor starter van het jaar?  
Of nomineer je liever je favoriete horecazaak?  

Alle Wetteraars kunnen hun favoriete handelaar voordragen als kandidaat. Wie staat bij jou op 
nummer één? Er zijn vier categorieën waarin je een zaak kan nomineren: Starter van het jaar, 
Horecazaak van het jaar, Retailer van het jaar, Bedrijf van het jaar. Een zaak nomineren kan 
nog tot 10 april, daarna maken we een shortlist per categorie, waaruit de professionele jury de 
winnaars kiest. Op 12 mei weten we wie de awards een mooi plaatsje in zijn zaak mag geven. 

Alle info en stemmen op www.wetteren.be/awards 

HELP DE HUISMUS

Het gaat niet goed met onze huismusjes. 
Hun aantal is sinds 1980 met de helft 
gedaald. 

Dicht bij ons 
Huismussen leven graag dicht bij ons.  
Ze maken nestjes in de struiken in onze tuin, 
onder dakpannen, in muurspleten, in wildere 
tuinen met hoog gras, maar … we houden 
het graag netjes. Resultaat? Er zijn minder 
broedplaatsen voor de diertjes. 

Minder eten 
Huismussen eten verschillende soorten 
granen. De landbouwers oogsten steeds 
efficiënter waardoor er nauwelijks 
graanresten overblijven.

Breng de achteruitgang in kaart  
Jij kan helpen! Op zaterdag 9 en zondag 10 
april 2022 is het huismussentelweekend. 
Sta ‘s ochtends 10 minuutjes buiten, luister 
aandachtig en vul het digitale telformulier in.  
 
Alle informatie vind je op  
http://www.mussenwerkgroep.be

Joke werkt al 10 jaar bij Lokaal Bestuur  
Wetteren. Ze startte als mobiliteits-
ambtenaar en is nu Teamcoach Stadbeleid. 
Ze coacht 18 collega’s. Samen zijn ze 
verantwoordelijk voor onder andere 
omgevingsvergunningen, ruimtelijke 
planning, mobiliteit en verkeer, innames 
openbaar domein, lokale economie, wonen, 
milieu, dierenwelzijn en klimaat.

Waarom hou je van je job? 
“Wetteren is een boeiende gemeente op vlak 
van stadsbeleid: de stedelijke ambities en 
uitdagingen maken mijn werk interessant.  
Ik probeer alert te zijn voor signalen van 
mijn team. Ik vind het belangrijk om ieders 
talenten zo goed mogelijk te benutten.  
Ik ervaar mijn job als zinvol want elk project 
dat ik met mijn team realiseer, maakt een 
verschil voor de Wetteraars.”

Wat maakt Lokaal Bestuur Wetteren 
volgens jou een waardevolle werkgever? 
“Vroeger werkte ik bij de Vlaamse overheid 
en een studiebureau. Bij Wetteren hou ik van 
de positieve, steunende sfeer binnen mijn 
team.” 

“Ik vind een gezond evenwicht tussen mijn 
professioneel- en privéleven belangrijk: 
glijdende uren maken dat mogelijk.  
Het is een plezier om met de fiets naar het 
werk te komen: goed voor het klimaat en de 
fietsvergoeding is mooi meegenomen.  
Bij Lokaal Bestuur Wetteren werven we 100% 
neutraal aan, Ik sta daar helemaal achter: 
gelijk wie of hoe je bent, collega’s met 
dezelfde functie, verdienen hetzelfde loon.”

Geïnspireerd door Joke? Bekijk al onze 
vacatures op www.wetteren.be/vacatures. 
Spontane sollicitaties zijn ook welkom!

KOM JE BIJ ONS WERKEN?


