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
23 APRIL
Fapy Lafertin New Quartet –
Atlantico2
vzw Kultuurschuur
Kapel van het Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
20 uur
www.kultuurschuur.org
24 APRIL
Plantenruilbeurs
De Corridor
Olmenlaan 1
9 uur
www.decorridor.be
Erfgoeddag - Het onderwijs in
Massemen, Westrem en het
Scheppersinstituut
Buurthuis Westrem
Westremstraat 17
10 uur
Erfgoeddag De oude school in Wetteren
Heemkundig Museum Wetteren
Oud Gemeentehuis
Markt 1
10 uur
www.heemkring.be
Natuurwandeling voor gezinnen
Gezinsbond Wetteren
Café Den Aard
Aard 4, Wichelen
14 uur

Erfgoeddag met Lieve Blancquaert:
Historiek van fotografie en techniek
van glasnegatieven
Van Hauwermeirsmolen
Watermolenstraat 64
15 uur
agnes.bellemans@proximus.be
27 APRIL
Verbindend communiceren voor
mantelzorgers
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
13.30 uur
dienstencentrum@wetteren.be
Voordracht ‘MARIAGAARD EN
WO2’ met Frans-Jos Verdoodt
De Poort
Markt 27
14.30 uur
okra.academie.wetteren@telenet.be
28 APRIL
Babymassage - Samen genieten
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
9.30 uur
dienstencentrum@wetteren.be
Promising Young Woman
nova@the movies
cc Nova
Molenstraat 2b
20 uur
www.ccnovawetteren.be
Voordracht ‘democratie, de
seculiere staat, de verlichting
vandaag de dag’
met Prof. Dr. Tinneke Beeckman
De Poort
Markt 27
20 uur
okra.academie.wetteren@telenet.be

30 APRIL
Lokale Helden – Livemuziek
Verschillende podia in Wetteren
11 tot 23 uur
www.ccnovawetteren.be

ERFGOEDDAG: WETTERSE SCHOLEN
je door de geschiedenis van de Massemse
gemeenteschool.
Tentoonstelling ‘De oude school in
Wetteren’
In het heemkundig museum, onder het
oude gemeentehuis op de Markt, is er een
tentoonstelling over ‘De oude school in
Wetteren’. Er worden onder andere klasfoto’s
van vroeger getoond. De tentoonstelling
loopt tot en met vrijdag 29 april 2022.

Voorjaarsschieting
Staande Wippen
KHM De Verenigde Vrienden
Bellevoorde, Ten Ede
14.30 uur
5 MEI
Bekend & BescheidenXander De Rycke
cc Nova
Molenstraat 2b
20 uur
www.ccnovawetteren.be
6 MEI
De bittere tranen van
Petra von Kant – Been
cc Nova
Molenstraat 2b
20 uur
www.ccnovawetteren.be
Tussen hoop en hersenletsel
Johan Braeckman in gesprek met
Stijn Geerinck
De Corridor
Olmenlaan 1
20 uur
www.decorridor.be
Storyville New Orleans Norbert De Taeye
De Poort
Markt 27
20 uur
www.wetteren.davidsfonds.be

Nieuwsbrief 373 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

De verdwenen scholen in Westrem
Op zondag 24 april opent schepen Van
Durme om 10 uur de tentoonstelling in het
buurthuis van Westrem, Westremstraat 17.
Met foto’s en onder andere een getuigenis
van de kleinzoon van hoofdonderwijzer
Bocqué tonen we hoe het er toen aan toe
ging. Het burgerparticipatieproject Wij
Wetthra helpt je zoeken naar je voorouders.

De geschiedenis van het
Scheppersinstituut
In de hal van het oude gemeentehuis geven
we je een unieke inkijk in de geschiedenis
van het Scheppersinstituut: de oude
kleurenpromofilm uit begin jaren ‘50 loont de
moeite.

De verdwenen scholen in Massemen
In de repetitieruimte naast de bibliotheek
van Massemen kan je een tentoonstelling
bezoeken over het verdwenen gemeentelijk
onderwijs. Heemkundige Jan Lampaert gidst

Gedigitaliseerde oude foto’s
In de Van Hauwermeirsmolen,
Watermolenstraat 64, tonen we
gedigitaliseerde glasnegatieven van de
familie Van Hauwermeir uit 1880, prachtige
portretten. Je kan de familie, schilders,
steenhouwers en kinderen bewonderen.

REGISTREER JE KLEINE HERKAUWER
Wist je dat je verplicht bent om je schaap,
geit, hert, alpaca of lama te registeren in
de Saniteldatabank? Dat is een databank
voor landbouwhuisdieren bijgehouden
door het Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen. Hou je dus
kleine herkauwers? Laat ze registreren. De
registratieplicht geldt vanaf 1 dier en ook
voor particulieren. Meer info op de website
van Dierengezondheidszorg Vlaanderen:
https://www.dgz.be/kleine-herkauwers.

SPAARACTIE EN ZOMERUUR
VOOR DE LOKALE MARKT
Zomeruur voor de lokale markt
Ken je onze lokale markt in Wetteren Ten
Ede? Elke laatste vrijdag van de maand kan je
er terecht voor lekkere en lokale producten:
vers fruit en groenten, vis, zuivel, frisse
artisanale biertjes en zoveel meer.
Op www.wetteren.be/lokale-markt vind je
een overzicht van alle marktkramers.
Vanaf april tot en met september passen we
het zomeruur toe, de markt is dus een uurtje
langer open: van 15 tot 19 uur. In oktober
schakelen we terug naar het winteruur.
De markt is dan open tot 18 uur.

Spaaractie
De volgende lokale markt is op vrijdag
29 april. Kom je langs? Dan kan je nog
deelnemen aan onze spaarkaartactie.
Per aankoop krijg je een stempel op je
spaarkaart. Heb je er 3, dan drop je de kaart
in de bus die je kan vinden op de markt zelf.
Je mag meermaals deelnemen.
In mei maken we de vijf winnaars bekend!
We loten vijf bezoekers en zij winnen een
pakket met allerlei lekkers van de markt ter
waarde van 55 euro.

VERMIJD ONGEWENSTE KATJES
Het is een fabeltje dat je kattin eerst een nestje moet krijgen
voor ze gesteriliseerd mag worden. Een gesteriliseerde kattin
is kalmer, loopt minder risico op melkklierkanker en
baarmoederontstekingen. Ook je kater castreren heeft
voordelen: hij wordt socialer en aanhankelijker, zwerft
en vecht minder én stopt met sproeien. Gesteriliseerde dieren
veroorzaken minder buurtoverlast zoals nachtelijk miauwen,
vechten of opengekrabde vuilniszakken.
Het voorkomt ongewenste nestjes en dus ook veel zwerfkattenleed.
Wist je dat sterilisatie/castratie verplicht is voor de leeftijd van 5 maanden?
Meer info op www.huisdierinfo.be/castratie-en-sterilisatie-van-katten.

DE SERSKAMPSTEENWEG IS KLAAR
Sinds 1 april zijn de werken aan de Serskampsteenweg afgerond en is de straat weer open
voor verkeer. Het was een groot project, waarbij we een gescheiden rioleringsstelsel
installeerden, de nutsleidingen vernieuwden, nieuwe openbare verlichting plaatsten, een
woonerf inrichtten en nieuwe voet- en fietspaden aanlegden. De werken duurden 8 maanden
en het resultaat mag er zijn: de actieve weggebruikers zoals fietsers en voetgangers zijn
veiliger én het project is klimaatrobuust. We zetten in op regenwaterinfiltratie in de bodem
waardoor we ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
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HOU JE KLEP TOE

Feesten en spelen
met de buurt
“Beter een goede buur dan een verre
vriend”, luidt het gezegde. Wist je dat we op
verschillende manieren bureninitiatieven
ondersteunen? Misschien is een
buurtsubsidie of een speelstraat wel iets
voor jouw buurt?
Subsidie voor je buurtfeest
Heb je zin om met een aantal buren de
handen in elkaar te slaan voor een gezellige
drink, een barbecue of een ontbijt? Een
keer per jaar kan je voor 250 euro aan
Wetterse cadeaubonnen krijgen voor een
straat-, buurt- of wijkfeest. Er zijn een aantal
voorwaarden aan verbonden: het feest is
voor iedereen uit de buurt toegankelijk en je
organiseert het samen met minstens zeven
buurtbewoners. Bestaande organisaties,
comités of een commercieel evenement
komen niet in aanmerking.
Een buurtsubsidie aanvragen kan digitaal op
www.wetteren.be/buurtsubsidie. Doe dat
minimaal tien dagen op voorhand.

Spelen op straat
In een speelstraat krijgen kinderen alle
ruimte om veilig te spelen en te ravotten.
Voor volwassenen is het dan weer de
ideale gelegenheid om de buren beter te
leren kennen. Tijdens de zomervakantie
kan je jouw straat van ’s ochtends tot
’s avonds afsluiten. Ze is dan enkel
toegankelijk voor voetgangers, fietsers en
auto’s van buurtbewoners. Enkel straten
zonder doorgaand verkeer met een
maximumsnelheid van 50 km per uur komen
in aanmerking.
Vraag je speelstraat voor 30 mei 2022
digitaal aan op www.wetteren.be/speelstraat.
Om een speelstraat te krijgen, moet 70%
van de buurtbewoners akkoord gaan met
het initiatief. Organiseer daarvoor zelf
een bewonersenquête (een voorbeeld
vind je op onze website). Je moet ook
minimaal drie buurtbewoners aanduiden
die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen
en opbergen van de signalisatie, die de
gemeente levert.

Nederlands leren
tijdens vrijwilligerswerk
In 2021 startten we met het project
Bruggenbouwer. Je las eerder misschien
al over onze buddywerking, waarbij we
inburgeraars koppelen aan doorwinterde
Wetteraars om hen wegwijs te maken.
In een ander deel van het project doen
inburgeraars die Nederlandse les volgen
bij Ligo Waas & Dender vrijwilligerswerk bij
Lokaal Bestuur Wetteren.
Vriendelijke mensen
Singh (rechts op de foto) komt uit Indië en
woont bijna een jaar in Wetteren met zijn
vrouw en twee jonge kinderen. Hij werkt al 8
jaar in de horeca, het lag dus voor de hand
om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de
cafetaria van het lokaal dienstencentrum De
Koffiebranderij.
“Ik werkte en woonde in Gent voor ik naar
Wetteren kwam. De mensen zijn hier ook
vriendelijk, maar soms praten ze wel te snel
en begrijp ik niet alles.”

Fietsen herstellen
Ghassan (links op de foto) is Syriër en woont
al twee jaar in Wetteren met zijn vrouw en
baby.
“Ik werkte als vrijwilliger in de kerk van
Overbeke waar ik tafels maakte voor de
bijeenkomsten. Ik woon graag in Wetteren,
met de trein kan ik makkelijk naar Gent
of Brussel. Er zijn ook veel scholen in de
buurt. Het is mijn droom om te werken als
fietsenhersteller. Mijn vrijwilligerswerk was
goed om Nederlands te oefenen, maar ik
moet nog veel leren.”
Vrijwilligers groeien als mens
Aline van den Bosch, de projectcoördinator,
begeleidde de vrijwilligers. “Vrijwilligers
bloeien open groeien als mens. Het is voor
hen heel waardevol dat ze een actieve rol
spelen in onze gemeente. Bij velen was het
enthousiasme zo groot dat ze zich verder als
vrijwilliger willen inzetten.”

De afvalophalers treffen te vaak overvolle
gft-containers aan. Het deksel staat open
en de container is volgepropt. Is dat bij
jou het geval? Dan maakt de ophaalploeg
je container niet leeg. Zorg dat de klep
van de container altijd dicht is. Verko
wil zo vermijden dat de inhoud op straat
terechtkomt.

April is muziekmaand
Baliesessies
Vanaf midden april organiseren we voor de
eerste keer in de bibliotheek ‘Baliesessies’.
Lokale muzikanten spelen akoestische
miniconcerten. Niet vanop een podium…
maar middenin onze balie.
De komende weken kan je nog drie
concertjes meepikken:
Op zaterdag 23 april om 11 uur bespeelt
Moufadhel Adhoum de oed, een
betoverend snaarinstrument uit het
Midden-Oosten.
Op dinsdag 26 april om 18.30 uur brengt
singer-songwriter Koen Van Assche
eigen nummers.
Op zaterdag 30 april om 11 uur sluit het
jonge jazzduo Renaat De Keyser en
Jolan Tant de Baliesessies af.
Elk concertje duurt ongeveer 30 minuten en
is gratis. Iedereen is welkom, of je nu wel of
geen lid bent van de bibliotheek.

Lokale Helden
Op zaterdag 30 april is het Lokale Helden. Onder
het motto ‘Support your local scene’ zetten
steden en gemeenten die dag muzikaal talent van
eigen bodem in de schijnwerpers.
In Wetteren slaan cc Nova, Pig Parade Records,
vzw Stuudio en enkele cafés de handen
in elkaar voor een muzikale (kroegen)tocht.
Tussen 11 en 23 uur is er verspreid over
verschillende podia doorlopend livemuziek te
horen. Van ambiancerijke covers over jazzy pop
tot punk: het staat allemaal op het programma.
Op www.ccnovawetteren.be/lokalehelden lees je
waar en wanneer de artiesten en bands spelen.
Je kunt het programmaoverzicht ook afhalen
aan de balie van cc Nova. Alle locaties zijn
gemakkelijk te voet of met de fiets bereikbaar
én onderling combineerbaar. Ook hier zijn de
concerten gratis.
Meer info
Info Baliesessies: bibliotheek, 09 369 26 78,
https://bibliotheek.wetteren.be/baliesessies
Info Lokale Helden: cc Nova, 09 365 20 20,
https://www.ccnovawetteren.be/lokalehelden

LEEN JE
PARKEERPLAATS
TIJDELIJK UIT AAN
EEN ZORGVERLENER
Zorgverleners vinden niet altijd een
parkeerplaats dichtbij het huis van hun
patiënt. Met een parkeerzorgsticker op je
garagepoort of ergens zichtbaar bij je oprit,
toon je dat ze tijdelijk voor jouw deur mogen
staan en dat is een enorme hulp! Moet je
toch weg? Geen probleem! Dan bel je de
zorgverlener gewoon op, want die heeft
een parkeerzorgkaart met telefoonnummer
achter de voorruit liggen. Vraag je sticker aan
op www.wetteren.be/parkeerzorgsticker.

GEEF JE MAMA EEN
WETTERSE CADEAUBON
Zoek je een verrassend, origineel en lokaal
geschenk voor moederdag? Geef jouw mama
op 8 mei dan een Wetterse cadeaubon!
Er zijn bonnen van 5, 10, 25, 50, 75 en 100
euro. Je koopt ze aan de onthaalbalie
van het gemeentehuis of via
www.wetteren.be/cadeaubon.
Met de bon kan je terecht bij meer dan 120
Wetterse (markt)handelaars. Je hoeft het
bedrag niet in één keer op te gebruiken.

WANDEL JE MEE MET
DE ROZE MARS?
In mei kan je zoals elk jaar deelnemen aan de
Roze Mars van Pink Ribbon. Die organisatie
ondersteunt en informeert vrouwen die lijden
aan of herstellen van borstkanker. Liefst 1
op 9 vrouwen in België krijgt in haar leven te
maken met borstkanker. Door regelmatig te
bewegen verkleint de kans op borstkanker,
daarom organiseert Pink Ribbon elk jaar
De Roze Mars. Tijdens die mars zet je een
maand lang dagelijks 10 000 stappen.
Wandel van 1 tot 31 mei en tel je stappen.
Je kan individueel of in team deelnemen.
Je deelname kost 10 euro per persoon.
Inschrijven op www.derozemars.be.

