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Nieuwsbrief 383, v.u. Albert De Geyter, 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 OKTOBER
Electric Life – Fabuleus 
(dansvoorstelling) 
Cc Nova  
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
Franky Van de Velde over Van 
Morrison 
De Corridor 
Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be 
 
Expo vzw KUNSTcentrum Wetteren 
De Poort  
Markt 27 
14 uur

9 OKTOBER
Controle vleermuiskasten in  
Den Blakken 
Natuurpunt 
Ingang Den Blakken 
Lange Wegel 
13 uur 
geert.stevens@gmail.com  
 
Vuil – Het WOLK 
Cc Nova,  
Molenstraat 2B 
14.30 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
Concert Wetters duo Shana en Wim 
Vzw KUNSTcentrum Wetteren 
De Poort 
Markt 27 
15 uur

10 OKTOBER
Voordracht ‘1942: het jaar van de 
stilte’ met prof. dr. Herman Van 
Goethem 
De Poort 
Markt 27 
14 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be 

11 OKTOBER
Lezing ‘Erfenisrecht en 
schenkingen’ door notaris 
Christiaan Uytterhaegen
LDC De Koffiebranderij  
Molenstraat 50 
19.30 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

12 OKTOBER
Infosessie Google Foto’s
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
9 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

13 EN 14 OKTOBER
Tweedaagse: Frank Mertens over 
Spinoza 
De Corridor  
Olmenlaan  
14 uur 
www.decorridor.be

15 OKTOBER
Roni Ben-Hur Quintet –  
Another Wednesday in Harlem 
Vzw Kultuurschuur 
Kapel Scheppersinstituut 
Cooppallaan 128  
20 uur 
www.kultuurschuur.org

16 OKTOBER
Herfstconcert met Barbara Dex 
Cc Nova,  
Molenstraat 2B 
15 uur 
www.ccnovawetteren.be

19 OKTOBER
Toneel ‘Tom, Dick & Harry’ 
(ook op 21, 22 en 23 oktober) 
Vzw Kort door den Bos 
Loods Verstraeten  
Kortenbosstraat 70 
www.kortdoordenbos.be 

20 OKTOBER
Het gezin Van Paemel - Skagen 
Cc Nova,  
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 
 
Wouter Bulckaert – Vinylpraat  
‘The Rolling Stones, Tattoo You’ 
De Corridor 
Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be

21 OKTOBER
Alexander Roose  
over het leven en werk van  
Blaise Pascal 
De Corridor 
Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be 
 

BUURTATELIER SCHELDEPARK 
WETTEREN 

Het Masterplan Scheldepark combineert 
klimaatambities en duurzaamheid met fijn 
wonen, werken, leren en bewegen in de zone 
aan de Schelde tussen Rode Heuvel en het 
ziekenhuis en een klein stukje aan de overkant 
van de fietsbrug. De voorbije maanden 
werkten we samen met de Provincie Oost-
Vlaanderen en met eigenaars en gebruikers van 
het Scheldepark aan een voorkeurscenario. 
Dat ontwerp is bijna klaar en willen we met 
jullie bespreken. Kom op 27 oktober naar het 
buurtatelier. Er is een doorlopende expo van  
16 tot 20 uur en een infosessie om 16.30 en  
18.30 uur. Schrijf je in voor de infosessies op 
www.wetteren.be/scheldepark. 

DAG TEGEN KANKER 

De derde donderdag van oktober is traditioneel 
de ‘Dag tegen Kanker’ en dan tonen we 
kankerpatiënten nog meer dan anders dat ze er 
niet alleen voor staan. Lokaal dienstencentrum 
De Koffiebranderij organiseert op donderdag 
20 oktober om 9 uur een ontbijt voor mensen 
met kanker en hun naasten. Schrijf je in aan 
de balie van het dienstencentrum of via 
dienstencentrum@wetteren.be (3 euro). Om 
10 uur komt Dr. Max Schreuer spreken met als 
thema ‘Oncologie in al zijn facetten: anno 2022- 
post-COVID’. 

EEN HUIS (VER)KOPEN: NU DOEN OF WACHTEN?

LAAT JE KNOTBOMEN GRATIS 
KNOTTEN

Knotbomen moeten elke 5 tot 9 jaar geknot 
worden om te voorkomen dat er takken 
afscheuren en de bomen splijten. Dat zou 
jammer zijn, want ze zijn van onschatbare 
waarde voor de natuur als huisje voor onder 
meer de steenuil en de ringmus. 

Via Regionaal Landschap Schelde-Durme 
kan je jouw bomen gratis laten knotten door 
vrijwillige knotters. Zij knotten jouw boom en 
krijgen het brandhout in ruil. Heb je minstens 
5 bomen met takken die minstens 5 jaar oud 
zijn? Surf dan naar www.goedgeknot.be. 

Wil je zelf aan de slag als knotter, dan kan je 
ook aanmelden via www.goedgeknot.be.

WEG MET WEESFIETSEN

Tussen 26 september en 16 oktober 
organiseren we onze jaarlijkse 
weesfietsenactie. Weesfietsen zijn fietsen die 
niet meer gebruikt worden en achterblijven 
op het openbaar terrein. We labelen eerst 
alle fietsen in de fietsenstallingen aan het 
station van Wetteren en Kwatrecht, de 
Markt, Rode Heuvel, de Kerkstraat, het 
Bookmolenplein en De Warande.  
Na 16 oktober halen we de fietsen op die 
blijven staan zijn met label. 

We houden de weesfietsen tijdelijk bij in het 
gemeentelijk magazijn in de Peperstraat. 
Ben je jouw fiets kwijt? Dan kan je die daar 
ophalen. Wacht niet te lang, want na enkele 
maanden verkoopt de jeugddienst de fietsen. 

 
 

5 OKTOBER 2022

Het voorbije jaar is er veel veranderd op de 
Vlaamse woningmarkt. Is een huis nog een 
goede en haalbare investering? Blijft een 
eigendom kopen interessanter dan huren?  
Kies je voor nieuwbouw of voor een huis 
renoveren? Vastgoedjournalist Patrick 
Luysterman geeft op dinsdag 25 oktober in de 
bib zijn kijk op de woningmarkt, met een reeks 
praktische tips.

Reserveer vooraf je ticket via  
www.ccnovawetteren.be of 09 365 20 20. 
(In samenwerking met Woonplus LWW)

NACHT VAN DE DUISTERNIS

In Vlaanderen is het moeilijk om nog veel sterren aan de hemel te zien. Daarom doven we op 
zaterdag 8 oktober alle straatverlichting tussen 19 en 23 uur, voor de Nacht van de Duisternis. 
Zo zetten we lichtvervuiling in de kijker, we besparen energie en geld én we dragen bij aan de 
strijd tegen klimaatverandering.



Energie
De energieprijzen stijgen, daar kunnen 
we niet omheen. Wat doet de gemeente 
om energie te besparen? En hoe zorgt de 
overheid voor een duwtje in de rug om je te 
helpen met je energierekening. We zetten 
alles op een rij. 

Hulp van de overheid 
Naast de uitbreiding van het sociaal tarief en 
de verlaging van het BTW-tarief 
op energie, krijg je ook een verwarmings-
premie en/of een stookoliecheque. 

Elk gezin met een elektriciteitscontract heeft 
recht op een verwarmingspremie van 100 
euro. Die kreeg je automatisch tussen april 
en juli van de elektriciteitsleverancier die op 
31 maart 2022 elektriciteit leverde op jouw 
adres.  

De stookoliecheque is een terugbetaling 
van 225 euro op je factuur van de levering 
van stookolie of propaangas. Die krijg je 
niet automatisch en moet je aanvragen op 
https://stookoliecheque.economie.fgov.be. 
De aanvraag kan ook op papier. 

Verder is de verwarmingstoelage voor 
stookolie en propaangas voor mensen met 
een laag inkomen ook verhoogd. 

Wil je meer weten over de verschillende 
premies of heb je hulp nodig om ze aan 
te vragen? Dan kan je terecht bij ons 
energieloket. Maak een afspraak via  
www.wetteren.be of 09 369 00 50. 

Hoe bespaart Wetteren op energie?  
Wij willen ook ons steentje bijdragen om 
energie te besparen en nemen daarom 
een aantal maatregelen. We verlagen 
bijvoorbeeld de temperatuur in de gebouwen 
van Lokaal Bestuur Wetteren tot 19 graden 
(behalve in het woonzorgcentrum en het 
kinderdagverblijf). De temperatuur van 
het water van het grote binnenzwembad 
verlagen we ook met één graad, van 28 
naar 27 graden. De fontein op Rode Heuvel 
gaat dit jaar wat vroeger in winterslaap en 
we bekijken samen met de politie of we 
de straatverlichting op bepaalde plaatsen 
kunnen uitschakelen of minder laten 
branden. 

Zaterdag 15 oktober staat hopelijk al 
maanden in je agenda omcirkeld! Dan 
vieren we de 400ste verjaardag van onze 
reuzen met een groot spektakel en feest 
op de Markt. Wist je dat er voor en achter 
de schermen maar liefst 150 mensen 
meewerken om er een prachtige dag van te 
maken?

Wat valt er te beleven? 
Om 14 uur trappen we de feestelijkheden 
op de Markt af met activiteiten voor jong 
en oud. Kom genieten van reuzenverhalen, 
kidsdisco, reuzenspringkastelen, 
animatie, zang- en dansmomenten. Een 
hongertje tussendoor? Haal iets lekkers 
bij de eetkraampjes. Om 19 uur staat het 
reuzenspektakel ‘De Fiere Vijve’ op het 
programma. We sluiten af met een dj die tot 
22 uur voor een feestje zorgt.

Programma 
Doorlopend vanaf 14 uur: de rondrijdende 
piano, volksspelen, reuzengrote 
springkastelen, knutselworkshops  
(vanaf 15 uur).

14 uur: kidsdisco 
15 uur:  vertelsessie 
15.30 uur: kidsdisco 
16 uur: vertelsessie 
17.30 uur: het kalf en de haring  
 (kom mee smullen!) 
18 uur: reuzezangfeest 
19 uur: start van het reuzenspektakel  
 ‘De Fiere Vijve’ 
20.30 tot 22 uur:  feestje met dj

Reuzenspektakel 
Om 19 uur zijn alle ogen op de podia gericht,  
want daar brengen Wetteraars de legende 
van Reus en Reuzin. In hun 400-jarig bestaan 
gebeurde er nogal wat. Je kan alles volgen op 
verschillende podia en de schermen ernaast.  
Zo hoeft niemand iets te missen.  

Onze reuzen mogen uiteraard niet ontbreken 
en speciaal voor hun verjaardag krijgen ze een 
nieuwe, feestelijke outfit die je dan voor het  
eerst kan bewonderen. 

We vieren  
het Groot  
Reuzenfeest!

 

Reuzenkind  
Wie ook een speciaal plekje in het  
reuzenspektakel krijgt is ons 
gloednieuwe Reuzenkind!  
Eind september organiseerden we een 
muntenworp met chocolademunten en 
één gouden munt. Linus (midden op de 
foto) wist die te bemachtigen en dus 
mag hij zich vijf jaar lang het Wetterse 
Reuzenkind noemen. Een hele eer! 
Renée (links) en Aaron (rechts) vingen de 
zilveren en bronzen munt. Zij krijgen ook 
een rol in het spektakel. 

Reuze(n)modeshow 
Een reuzeleuke modeshow in het centrum: 
daar zorgen onze handelaars voor op  
15 oktober. Ze rollen de rode loper uit 
voor drie shows in openlucht (13.30 tot 
14.30 uur, 15 tot 16 uur, 16.30 tot 17.30 uur). 
Verschillende handelszaken stellen hun 
collecties voor op het ritme van de juiste 
beats. Uiteraard zijn de winkels die dag ook 
open en kan je naar hartenlust shoppen. 

Hoe kom jij feesten? 
Met de fiets? Je vindt extra fietsenstallingen 
op het grasplein naast cc Nova en op Rode 
Heuvel. 

Haal je toch de auto uit de garage? Dan kan 
je parkeren in parking Scheldekaai. 

Parkeer- en verkeersvrij 
Vanaf maandag 10 oktober tot en met 
maandag 17 oktober wordt de Markt volledig 
ingenomen door het reuzenfeest en kan je 
er niet parkeren. Op zaterdag 15 oktober kan 
je niet parkeren in de Stationsstraat (vanaf 
kruispunt met Korte Kouterstraat) en de 
Florimond Leirensstraat. 

De Markt is verkeersvrij op volgende 
momenten:  
• Woensdag 12 en donderdag 13 oktober  
 van 18 tot 22 uur. 
• Van vrijdag 14 oktober om 18 uur  
 tot en met zaterdag 15 oktober. 

Verder zijn de Stationsstraat, Florimond 
Leirensstraat en Hekkerstraat (tussen 
Florimond Leirensstraat en Zeshoek) 
verkeersvrij op zaterdag 15 oktober  
van 7 tot 22 uur. 

Door de voorbereidingen voor het grote 
feest vind je de donderdagmarkt van 
donderdag 13 oktober in de Molenstraat. 

KLEUTERBOOMPJE STAAT 
PARAAT VOOR HET KLIMAAT

De gemeentelijke kleuterschool  
’t Kleuterboompje gaat voor een klimaat-
gezonde speelplaats. Hun jaarthema voor 
dit schooljaar is dan ook ‘Paraat voor het 
klimaat’. 

Het is de bedoeling om met zo weinig 
mogelijk middelen, een enthousiast 
schoolteam en oudercomité de huidige 
speelplaats en de tuin van Iboompje om 
te toveren tot een harmonie van bomen, 
plukstruiken, zand, aarde, boomstammen, 
een wilgentunnel, klimheuvel, glijbaan en 
fietsparcours op kleutermaat. “We hopen dat 
iedereen die hier langskomt al spelend en 
ontdekkend zich verbonden kan voelen met 
de natuur”, legt directrice Martine uit.

Heb jij materialen, sponsoring of helpende 
handen en vrije tijd die je kan aanbieden? 
Neem dan zeker contact op met 
tkleuterboompje@wetteren.be. 

NIEUWE LOOPOMLOPEN AAN 
DE WARANDE

De Wetteraad Sport en Bewegen heeft in 
samenwerking met het Team Jeugd en Sport 
en met de steun van Sport Vlaanderen 
nieuwe looplussen uitgewerkt met 
vertrekpunt aan De Warande. De Finse piste 
van 985 meter bood voor de beginnende 
loper al een mooie route, maar nu hebben 
we ook loopomlopen voor de meer ervaren 
lopers: van drie, vijf en tien kilometer.  
De bewegwijzerde routes laten je de 
natuurlijke omgeving van De Warande 
ontdekken. Op 21 oktober om 18 uur openen 
we de routes plechtig en lopen we in groep 
de afstanden van drie en vijf kilometer. 

Voor onze loop- en fietsroutes werken 
we graag met een meter of peter uit de 
gemeente die regelmatig de route loopt of 
fietst en controleert of alle pijltjes nog in 
orde zijn, of er moet gesnoeid worden …  
Wil jij peter of meter worden van onze nieuwe 
routes? Neem contact op met Jeugd en 
Sport via sport@wetteren.be. 

 


