
IN WETTEREN

 Nieuwsbrief 374 - 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

8 MEI
Optreden zondagsmarkt  
K. Harm. Sint Anna Wetteren  
Ten Ede 
Zondagsmarkt 
F. Beernaertsplein  
10.30 uur

10 MEI
Huidverzorging 
Avansa Waas en Dender 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50  
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 
 
Lezing Energiehuis BEA:  
Je energiefactuur onder de loep 
Openbare Bibliotheek 
De Poort 
Markt 27  
20 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be/

11 MEI
The Goldberg Variations 
Platform-K & Michiel 
cc Nova 
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

12 MEI
Mantelzorgcafé - Wilsverklaring 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50  
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

13 MEI
Voordracht ‘van Sint-Petersburg 
tot Moskou’ 
Prof. Em. Dr. Manu Waegemans 
Okra Academie 
De Poort 
Markt 27 
14.30 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be 
 
Try-out Senne Guns 
Senne & Lokko 
De Corridor 
Olmenlaan 1 
20 uur 
franky@decorridor.be 
 
Ontwikkelingssamenwerking in de 
21ste eeuw 
Elien Spillebeen en Els Hertogen 
11.11.11 Destelbergen, Wetteren, 
Laarne en Melle 
De Kollebloem 
Leenstraat 18 
Heusden 
20 uur

15 MEI
Optreden zondagsmarkt  
Big Band Jo Roberts 
Zondagsmarkt 
F. Beernaertsplein  
10.30 uur 
 

Korte Keten Markt met lekkers 
van hier 
Voedselteams vzw 
Kerk Overbeke 
Gentsesteenweg 197a 
14 uur 
ilse@voedselteams.be 

19 MEI
Gratis workshop babymassage 
Bond Moyson O.-Vl. 
Huis van het Kind 
Scheldedreef 52 
10 uur 
info@huisvanhetkindlww.be  
 
Kom hier dat ik u kus 
Nova@themovies 
cc Nova 
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
Vormingsavond 
autismespectrumstoornis 
Gezinsbond Wetteren 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50  
20 uur 
gezinsbondwetteren@hotmail.be 

20 MEI
Who’s afraid of Virginia Woolf 
WOLF WOLF 
cc Nova 
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
‘Hier begint de zee’ Francis Geldof 
De Corridor 
Olmenlaan 1 
20 uur 
franky@decorridor.be

BOEEE! EEN KOE OP STRAAT? 
JAWEL!

Nog tot 7 mei graast de Ola!Peloezza-koe 
op de Rode Heuvel. Tussen 9 en 20 mei 
vind je ze op het voorplein van CC Nova, 
daarna verhuist ze naar Recreatiedomein De 
Warande. Daar zal ze ongeduldig wachten 
tot zaterdag 11 juni, wanneer Ola!Peloezza 
opnieuw plaatsvindt. De Warande wordt dan 
omgetoverd tot het tofste festivalterrein voor 
gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar. Kom 
jij ook tussen 14 en 18 uur? Het familiefestival 
is gratis en je hoeft niet te reserveren!

Meer info:  
www.ccnovawetteren.be/olapeloezza 

Neem een toffe selfie bij de koe en post 
hem op de Facebookpagina van Gemeente 
Wetteren!

SFEERVOLLE TOPDAGEN 

Eindelijk zijn ze er weer én in volle glorie: de Topdagen op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 
19 juni. Optredens van lokale bands op vrijdagavond, shoppingdagen op zaterdag en zondag, 
animatie in de straten, spelplezier op de Markt en een optreden van - voorlopig nog geheime 
- artiesten op zondagavond. Kom langs, leef je uit, geniet! 

Binnenkort meer info op www.wetteren.be/topdagen.

LEER JE BUREN BETER KENNEN!

Op vrijdag 27 mei is het de Europese Dag van 
de Buren. Kom samen met je buren voor een 
glas of een picknick in je straat.  
In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen 
dat je een subsidie kan aanvragen voor je 
buurtfeest. Je leest er meer over op  
www.wetteren.be/subsidie-buurtfeest. 

Buurtbabbel 
In Ten Ede valt dit samen met de 
Buurtbabbels. De Buurtbabbels zijn elke 
laatste vrijdag van de maand van 14 tot 16.30 
uur,  afwisselend in Bistro 3 (residentie Ten 
Ede - Edeschoolstraat 3) en in het buurthuis 
(Heusdensteenweg 6). 

Op 27 mei kan je in het buurthuis Ten Ede 
bloemschikken, een activiteit van het 
Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij. 
Deelnemen kost 13 euro. Inschrijven doe 
je minstens een week op voorhand bij 
De Koffiebranderij via 09 366 02 42 of 
dienstencentrum@wetteren.be. 

Geen zin in bloemschikken? Je kan ook 
gewoon komen babbelen… en iets drinken 
natuurlijk!

Meer info:  
https://www.wetteren.be/koffiebranderij

HERDENKINGEN OP 8 EN 21 MEI

Op zondag 8 mei herdenken we het einde 
van de Tweede Wereldoorlog in Europa. 
De burgemeester en schepenen leggen 
bloemen neer bij de monumenten aan de 
Sint-Gertrudiskerk. Daarna brengen ze hulde 
aan het gedenkteken aan de Aard, onder 
begeleiding van harmonie Les Bons Vivants.

Op zaterdag 21 mei herdenken Wetteren 
en Oosterzele de slag van Gijzenzele-
Kwatrecht in de meidagen van 1940. Er is 
een plechtigheid om 10 uur aan de kerk 
van Kwatrecht onder begeleiding van de 
harmonie Sint-Anna en koor Cantiamo.

WEES NIET GEK.  
DOE DE TEKENCHECK!

De lente betekent ook de start van het 
tekenseizoen. Zelfs in Vlaanderen kan je 
een tekenbeet en een besmetting met een 
tekenziekte opdoen. Vooral in bossen heb je 
meer kans dat de teek je te pakken krijgt. 

Wat moet je doen?  
-  Controleer op tekenbeten elke keer  
 je in de natuur bent geweest. 
-  Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig  
 en in één beweging. 
-  Volg een maand lang de mogelijke  
 symptomen op. Ga naar je huisarts als je  
 klachten hebt na een tekenbeet.  
 
Op www.tekenbeten.be vind je meer info. MEE OP WANDEL 

Elke maandag- en woensdagnamiddag gaan 
vrijwilligers wandelen met de bewoners van 
WZC Schelderust. Heb je een hart voor 
mensen? Dan kan je je steentje bijdragen 
door de rolwagen te duwen. Nu het mooier 
weer is, willen de bewoners graag eens 
van de buitenlucht genieten. Alle helpende 
handen zijn welkom! Laat het weten aan Nele 
Six, coördinator Wonen en Leven,  
nele.six@wetteren.be of 09 368 85 11.
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Adopteer  
een stukje groen!

Heb je groene vingers en wil je zelf een 
stukje openbaar groen onderhouden? 
Dat kan! Neem in je buurt een plantvak of 
pleintje onder handen. Dat doe je natuurlijk 
zonder pesticiden te gebruiken.  
Alle gemeenten zijn immers wettelijk 
verplicht om het openbaar groen te 
onderhouden zonder pesticiden. Dat vraagt 
veel meer werk dus jouw hulp is meer dan 
welkom! 

Geen pesticiden 
Er zijn goede redenen waarom we geen 
pesticiden gebruiken. Ze bedreigen onze 
gezondheid en kunnen kanker veroorzaken 
of vruchtbaarheidsproblemen geven. Ze 
verontreinigen de bodem en het grondwater 
en zijn slecht voor de biodiversiteit (minder 
bijen en mussen). Je hebt ze bovendien niet 
nodig - ook niet in je eigen tuin - want er zijn 
andere, natuurlijke manieren om onkruid en 
ongedierte te lijf te gaan.  
 
Wat moet je doen als adoptie’ouder’ van 
een stukje groen? 
Je gebruikt geen chemische, synthetische of 
bio-pesticiden… maar doet het onderhoud 

met je handen. Het gaat vooral om onkruid 
wieden, zwerfvuil verwijderen of melden als 
planten kapot of vertrappeld zijn. Je trekt je 
tuinhandschoenen aan, neemt een schoffel 
en emmer én je gaat aan de slag! Je kan 
dit individueel doen of met je vereniging of 
jeugdbeweging. 

Hoe stel je je kandidaat? 
Lees goed het reglement dat je vindt op 
www.wetteren.be/adopteer-groen. Op 
deze webpagina vind je het formulier om je 
kandidaat te stellen. Je kan ook bellen naar 
09 369 00 50. We sturen je per post een 
overeenkomst. Eens dat ondertekend is, kan 
je starten! 

Een geschenk voor je inzet 
Je krijgt elk jaar een Wetterse cadeaubon ter 
waarde van 50 euro die je kan besteden bij 
de lokale handelaars in Wetteren. Zo steun je 
ook de lokale economie! 

Op www.wetteren.be/adopteer-groen 
vind je alle info en kan je je kandidaat 
stellen. 

Korte keten = beter eten 
Bij Korte keten koop je rechtstreeks bij 
de landbouwer. Zo kan hij zelf zijn prijs, 
productiemethode en aanbod bepalen. 
Als klant krijg je verse en kwaliteitsvolle 
producten, zonder veel kilometers of 
verpakkingsafval. Van 14 tot 22 mei is het 
de Week van de Korte Keten en kan je 
ook in Wetteren proeven van onze lokale 
producten!

Korte Keten markt in Overbeke 
Kom op zondag 15 mei naar de kerk van 
Overbeke. Van 14 tot 18 uur ontdek je 
er heerlijke streekproducten tijdens de 
gezellige markt: kazen, Wetterse bieren, 
seizoensgroenten, taarten, spreads, brood, …

Voedselteams vzw zorgt voor een eerlijke 
prijs voor de landbouwer en wekelijkse 
afhaalmomenten in meer dan 120 depots,  
in heel Vlaanderen. Aan de infostand krijg je 
informatie over de werking.

Voor de kinderen is er grime, animatie en 
een springkasteel. In het Voedselteam-café 

- met terras op ’t pleintje - kan je smullen 
van belegde boterhammen en gebak. Met 
koffie van de wereldwinkel of met bier van 
hier: Pikaflor en Stien. Dit initiatief is een 
samenwerking tussen Voedselteam Wetteren 
en de provincie Oost-Vlaanderen.

Proeven in Ten Ede 
Op vrijdag 27 mei - net na de Week van 
de Korte Keten - organiseren we tijdens 
de lokale markt in Ten Ede een smakelijke 
activiteit. 

Hou je van lekker eten? Dan moet je op het 
dorpsplein van Ten Ede zijn: een lokale kok 
tovert met producten van onze standhouders 
enkele smaakvolle hapjes op tafel. Je kan aan 
de stand een kijkje nemen en gratis proeven. 
Beslist de moeite om langs te komen!

Je vindt de lokale markt elke laatste vrijdag 
van de maand op het Dorp van Ten Ede.  
De markt start om 15 uur en eindigt  
om 19 uur.  

Meer info vind je op  
www.wetteren.be/lokale-markt.

WIJ ZOEKEN ZORGCOLLEGA’S!

Yves  is verpleegkundige in Woonzorg-
centrum Schelderust, waar hij met veel 
plezier de bewoners verzorgt. Yves legt uit 
waarom hij graag bij ons werkt.

“Dankzij onze flexibele werkuren is er een 
gezonde work-lifebalance. Zo kan ik mijn 
studies combineren met deeltijds werk. Door 
mijn opleiding groei ik ook in mijn job en dat 
maakt het interessant.” 

“De werksfeer binnen mijn team is positief, 
collegiaal en stabiel. We proberen elkaar te 
helpen, er is ruimte voor nieuwe ideeën én er 
leeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Woonzorgcentrum Schelderust is een 
gevestigde waarde. We zijn met voldoende 
collega’s waardoor we kwalitatief kunnen 
werken. Om dit zo te houden zoeken we 
nieuwe collega’s. Want het is zo belangrijk om 
onze bewoners de beste zorgen te bieden.”

Heb je interesse in een zorgjob bij ons? 
Solliciteer dan via  
www.wetteren.be/vacatures. 

KIES VOORDELIG VOOR 
ZONNEPANELEN

Wil je een lagere energierekening en 
bijdragen aan een beter klimaat? Dan zijn 
zonnepanelen een slimme keuze.  
Schrijf je in voor de groepsaankoop 
zonnepanelen & thuisbatterij van de 
Provincie Oost-Vlaanderen en stap op een 
voordelige en makkelijke manier over naar 
hernieuwbare energie.  
Inschrijven doe je volledig vrijblijvend op 
www.oostvlaanderen.be/solar. Je krijgt 
meteen een persoonlijk voorstel.  
Vind je dat interessant? Aanvaard het 
voorstel dan voor 6 juni. Daarna komt de 
leverancier bij je langs en die bezorgt je de 
definitieve offerte. Ga je daarmee akkoord? 
Dan moet je na de plaatsing alleen nog aan 
Fluvius melden dat je nu zonnepanelen hebt. 
Zo simpel is het.

Meer info: www.oostvlaanderen.be/solar,  
tel. 0800 26 803,  
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

DIGITALE INFOSESSIE:  
HOU JE HUIS KOEL!

Wil je weten hoe je je woning kan 
voorbereiden op hete zomerdagen? Welke 
rol speelt zonnewering? Wat met ventilatie? 
Hoe creëer je koelte? Je komt het allemaal 
te weten tijdens deze infosessie van de 
provincie Oost-Vlaanderen en het project 
Cool Towns. 

Praktisch: Dinsdag 31 mei 2022 om 19.30 uur. 
Enkele dagen voor de infosessie ontvang je 
een online link via e-mail. 

Deelnemen is gratis. 

Vooraf inschrijven is verplicht  
via 0470 88 07 76,  
info@woonplus-lww.be of  
www.woonplus-lww.be.

PAASKUIKENS!

Op de toren van de Sint-Gertrudiskerk op 
de Markt van Wetteren broeden al enkele 
jaren slechtvalken in een daarvoor speciaal 
geplaatste nestbak. Tijdens het paasweekend 
van 17 april kwamen vier donzige kuikens uit 
de eitjes. Je kan de kuikens bewonderen  
via de live beelden op  
www.wetteren.be/slechtvalken.

BOEKSTART-DAG IN DE BIB

Zaterdag 21 mei is Boekstart-dag. Dan zetten veel bibliotheken hun aanbod voor de 
allerkleinste lezers extra in de kijker. De bib van Wetteren legt haar piepjonge bezoekers van 
woensdag 18 mei tot woensdag 25 mei in de watten. Letterlijk, want in de bib wachten zes 
karretjes met kussens de baby’s op om hen langs een parcours van muziekmobiles te rijden. 
Bij elke halte kijken, luisteren en genieten ze van een Vlaams, Turks, Oekraïens of ander 
slaapliedje. Het babymuziekparcours is gratis. Inschrijven is niet nodig.

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


