
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 384, 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.

23 OKTOBER
Boekvoorstelling ‘Uit het kijken 
kwam het zien’  
De Corridor, Olmenlaan 
11 tot 13 uur 
www.decorridor.be 
 
Reuzen van Wetteren Crossduatlon 
De Warande, Warandelaan 14 
Vanaf 9 uur 
www.triatlonduatlonwetteren.be

25 OKTOBER
Lezing ‘Is het te vroeg of te laat om 
een huis te (ver)kopen?’ 
De Poort, Markt 27 
20 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

28 OKTOBER
Ontbijt met een verhaal 
“Griezelverhalen” 
Kerk Overbeke,  
Gentsesteenweg 197a 
9 tot 11 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

29 OKTOBER
Make Peace not war -  
Festival voor de vrede 
Vredescollectief Wetteren,  
Kerk Overbeke, Kerkplein 
16.30 uur

30 OKTOBER 
Speedy zangworkshop voor 
durvers! 
cc Nova, Molenstraat 2B 
13 tot 19.15 uur 
www.ccnovawetteren.be  
 
Voettochten tuinbouwstreek 
Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 
7.30 tot 15 uur 
rudy.vanderheyden1@skynet.be

4 NOVEMBER
Opening tentoonstelling:  
Winand Delporte 
De Corridor, Olmenlaan,  
11 – 13 uur 
www.decorridor.be

5 NOVEMBER
Film ‘De gebroeders Schimm’  
CC Nova, Molenstraat 2b 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

6 NOVEMBER
Paddenstoelenwandeling 
Hospiesbos 
Natuurpunt Scheldeland –  
vertrek Kruispunt Maelbroekstraat/
Bosveldstraat 
9 uur 
antoon.blondeel@skynet.be

8 NOVEMBER
Belotting 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
9 tot 15 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

10 NOVEMBER
Mantelzorgcafé 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

20 NOVEMBER
Geleide wandeling –  
Molenbeekpad  
Natuurvrienden Aalst 
Dorpsplein Massemen 
Vanaf 9 uur doorlopend 
herman.van.extergem@telenet.be

24 NOVEMBER
Gratis workshop babymassage 
Huis van het Kind, Scheldedreef 52 
10 tot 11.30 uur 
www.huisvanhetkindlww.be

25 NOVEMBER
Fotoalbum,  
kalender of kaartjes maken 
Bibliotheek, Markt 27 
14 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be/
 

HEERLIJKE FILMS IN CC NOVA 

Donderdag 27 oktober kan je in cc Nova terecht 
voor niet één, maar twee films! 

‘s Namiddags speelt The Duke, een waargebeurd 
verhaal met Jim Broadbent en Helen Mirren 
in de hoofdrol. In deze typisch Britse komedie 
groeit een charmante stumper uit tot held 
wanneer hij één van de gekste kunstroven uit 
de 19de eeuw pleegt. Cultuurcafé Nova voorziet 
koffie en gebak, Movies & More verzorgt de 
inleiding. 

Om 20 uur speelt ‘The Worst Person in 
the World’, een bitterzoete ode aan de 
onvolmaaktheid van het leven van de Noorse 
regisseur Joachim Trier. Actrice Renate Reinsve 
won op het filmfestival in Cannes de Palm voor 
Beste Actrice. 

Info en tickets: www.ccnovawetteren.be. 

DIA DE LOS MUERTOS 

Zondag 30 oktober is er in cc Nova de tweede 
editie van Dia de los muertos, een sfeervol en 
kleurrijk minifestival vol theater en muziek. 

Verschillende Wetterse kunstenaars brengen 
een artistieke ode aan hun overleden idolen. 
Een minivoorstelling over zangeres Dalida, 
een muzikaal eerbetoon aan Jim Morrison, 
een ontroerende performance door leerlingen 
van de KUNSTacademie, een opzwepende 
zangsessie… Het is maar een selectie uit het 
programma.  

Het festival start om 18 uur en duurt tot 22.30 
uur. Een ticket kost 18 euro, inclusief een hapje 
en een drankje. 

Reserveren kan aan de balie van cc Nova of via 
www.ccnovawetteren.be/diadelosmuertos22. 
Daar vind je ook alle info over het programma. 

Info: cc Nova, 09 365 20 20 

GSM’EN OP DE FIETS?  
GEEN GOED IDEE!

Even je smartphone bovenhalen terwijl je fietst? 
Steeds meer mensen komen in de verleiding. 
Niet alleen verboden, maar ronduit gevaarlijk.

Sta even stil aan de kant voor een dringend 
bericht. Zelfs als je wacht voor een rood 
verkeerslicht, mag je niet tokkelen op je 
smartphone. Je mag wel een routeplanner 
volgen op je gsm als je daarvoor een houder 
voorziet op je stuur. Maar hou ook dan je 
aandacht op de weg.

Gsm je toch op de fiets, dan loop je veel kans 
op een ongeval. Je riskeert ook een fikse boete 
van 174 euro.  
Samen sterk voor een veilig verkeer!

SCHERPE VOORWERPEN MAKEN 
DIEPE WONDEN

Regelmatig verwonden de ophalers van Verko 
zich (ernstig) aan scherpe voorwerpen. Bij het 
optillen van afval steken soms glasscherven, 
messen, of injectienaalden door de vuilniszak en 
die horen absoluut niet thuis in de gele zak.  
 
Glas kan je naar de glasbol of -container 
brengen. Messen breng je naar het recyclage-
park. Bij de apotheek kan je een mini-container 
halen voor injectienaalden.  
 
Zorg jij mee voor het welzijn van onze 
afvalophalers?

VOGEL VAN HET JAAR 2023

In 2022 werd de kievit met grote voorsprong 
‘vogel van het jaar’. We laten hem nog een paar 
maanden pronken met zijn titel, maar je kan wel 
al stemmen voor zijn opvolger.

Stem voor 15 november op jouw ‘vogel van het 
jaar 2023’ op www.vogelvanhetjaar.be

 
 

19 OKTOBER 2022

PLECHTIGHEDEN OP 1 EN 11 NOVEMBER

Op dinsdag 1 november legt het college van burgemeester en schepenen samen met de 
Vaderlandslievende Verenigingen bloemenkransen bij monumenten op de vijf Wetterse 
begraafplaatsen. We verzamelen om 10 uur aan de Parkbegraafplaats Wetteren-Centrum.

Op vrijdag 11 november leggen we bloemen aan het bevrijdingsmonument op de Aard en aan de 
monumenten bij de Sint-Gertrudiskerk. Samenkomst aan parking Aard om 10 uur. 

 



Klimaatbomen in Wetteren
Op 6 oktober stuurden we een testbericht 
via BE-Alert naar 376 Wetteraars. Niet alle 
ingeschreven Wetteraars kregen dus een 
testbericht, we selecteerden een aantal 
gebieden. 

We zetten allemaal onze verwarming een 
graadje lager en doen vaker de lichten 
uit om energie te besparen. Maar ken je 
deze tips al die je kunnen helpen om je 
energiefactuur te verlagen? 

Hou warmte vast 
- Giet heet water niet weg maar laat het  
 staan tot het afgekoeld is. Het hete water  
 warmt mee de ruimte op. 
- Droog je af in de douchecabine, dan moet  
 je je badkamer niet verwarmen. 
- Strijk in je leefruimte en laat de warmte van  
 je strijkijzer niet verloren gaan. 
- Open de oven na gebruik zodat de warmte  
 zich kan verspreiden. 
- Verlucht kort: zet verschillende ramen  
 tegelijk 3 minuten open. Zo ververs je de  
 lucht zonder dat de koude in je meubels en  
 huisraad trekt.

Gebruik je toestellen efficiënt 
- Vul je diepvries volledig. Vul eventueel  
 lege verpakkingen met water. Je diepvries  
 verbruikt minder als hij vol zit. 
- Zet je waterkoker uit voordat hij vanzelf  
 afspringt. Vaak is het water dan al heet  
 genoeg. 

- Kook met het deksel op de pot. 
- Trek stekkers uit van de toestellen die je  
 niet (meer) gebruikt.

Energie  
besparen  
doe je zo

IS EEN VOLKSTUINTJE IETS VOOR JOU?

INFOSESSIES:  
Fossielvrij verwarmen 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen heeft een nieuw aanbod 
‘fossielvrij verwarmen’. Ze leggen je 
tijdens infoavonden alles uit over 
lage-temperatuur verwarming zoals 
warmtepompen, zonneboilers en 
warmtenetten.

Meer info en inschrijven via  
www.bouwwijs.be
 
Webinar besparingstips 
Wat kan je thuis doen om energie en 
gas te besparen? Energiehuis BEA 
organiseert op woensdag 9 november 
(20 uur) een digitale infosessie met 
gastspreker ‘Low Impact Man’ Steven 
Vromman, bekend van het gelijknamige 
programma.
 
Info en inschrijven via  
www.wetteren.be/webinar-energie

Bomen verfraaien onze straten en geven ze 
karakter. Bovendien zuiveren ze de lucht en 
bieden een schuilplaats voor dieren. Ze zijn 
ook belangrijk om de klimaatverandering te 
beperken, want ze slaan CO2 op, in de boom 
zelf én in de bodem. 

Een gezonde en veerkrachtige gemeente 
Bomen houden onze gemeente leefbaar, 
gezond en veerkrachtig, ook in een 
veranderend klimaat. Een boom zorgt voor 
verkoeling wanneer het heel warm is en 
houdt water vast voor wanneer het heel lang 
droog is. Bij hevige regen vangen de bladeren 
en takken het water op. De druppels 
verdampen en bereiken dus de bodem niet.

Wat zijn klimaatbomen? 
Klimaatbomen zoals esdoorn, els, eik, 
valse christusdoorn, sierappelboom, wilg, 
winterlinde, lijsterbes kunnen goed tegen 
droogte, wateroverlast en wind. Ze zijn ook 
beter bestand tegen ziektes en plagen. 
Klimaatbomen kunnen planten van bij ons 
zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

Meer bomen op pleinen en in straten 
De komende maanden planten we 130 
klimaatbomen op lege pleinen of in straten 
waar voldoende ruimte is. Ons groenteam 
pakt telkens een andere plaats aan en zal 
zo een tijdje bezig zijn. Je ziet binnenkort 
nieuwe bomen opduiken in onder meer 
wijk Walleken-Slekkebeek, Dendeldonk, 
Gemoedsveld, Serskampsteenweg, 
Giezeveld, plein Spoorweglaan-
Bloemluststraat, plein aan het Boergondisch 
Kruis en plein De Mozen. We planten er 
zomereik, Europese eik, winterlinde, witte 
esdoorn, valse christusdoorn, plataan en 
wilg.

Ook in mijn straat ?  
Volgend plantseizoen zijn andere plaatsen in 
Wetteren aan de beurt. Laat het ons weten 
als je een straat of pleintje kent waar nog 
ruimte is! We bekijken het en wie weet komt 
er in de toekomst een boom. Stuur je ideeën 
naar groen@wetteren.be.

JUBILARISSEN

PLATINA BRUILOFT
Van Hoecke André - Lippevelde Mariette 27/11/1952

BRILJANTEN BRUILOFT
Buyst Georges - Van Der Haegen Anna 19/10/1957

GOUDEN BRUILOFT
De Moor Albert - Van der Heyden Jenny 5/10/1972
Boterdaele Arséne - Steyaert Francina 10/10/1972
Lauwaert Hervé - Burssens Marie-Claire 12/10/1972
Wauters Philippe - Janssens Jeanine 19/10/1972
Diependaele Antoine - Wettinck Anny 21/10/1972
Blancquaer Joan - Seynaeve Marleen 27/10/1972
Van de Velde Marc - Burssens Marie-Thérèse 16/11/1972
De Wilde Leopold - Cattoir Yvette 18/11/1972
Verstraete Eric - Beerens Godelieve 7/12/1972
Van den Berghe Guido - De Schutter Lutgardis 22/12/1972

Heb je geen (grote) tuin maar wil je toch 
graag je eigen groenten, kruiden, klein fruit of 
eetbare bloemen kweken? Dat kan in één van 
onze volkstuintjes. In de Nijverheidsstraat kan 
je percelen van 30 m2 huren voor  
25 euro per jaar. In de Olmenlaan is er keuze 
uit verschillende groottes: 30 m2 kost  
25 euro, 40 m² kost 30 euro en 50 m2 kost  
35 euro per jaar. Interesse? Schrijf je dan in 
via www.wetteren.be/volkstuintjes,  
via woonenleef@wetteren.be  
of bel 09 369 00 50. Buurtbewoners krijgen 
voorrang en je tuiniert natuurlijk ecologisch.

BE-ALERT,  
ALTIJD OP DE HOOGTE  
BIJ EEN NOODSITUATIE

Bij een grote brand, ontploffing of andere 
noodsituatie brengen we je zo snel mogelijk 
op de hoogte via onze website en sociale 
media. Maar de snelste manier is BE-Alert. Je 
krijgt een bericht op jouw gsm, via e-mail of 
telefoon met beknopte info. Momenteel zijn 
al 4.431 Wetteraars ingeschreven op BE-Alert. 
Jij nog niet? Doe het dan snel op   
www.be-alert.be. Ben je al ingeschreven? 
Check dan of je gegevens nog correct zijn. 

REVEIL 

Op dinsdag 1 november doorbreekt Reveil 
de stilte op de begraafplaats. Muzikanten 
en verhalenvertellers dompelen de 
begraafplaats onder in een warme gloed 
van ingetogen muziek, poëzie en lokale 
levensverhalen. Reveil is een eerbetoon 
aan de wortels van onze gemeente, met 
het diepste respect voor elke overtuiging. 
Afspraak om 16.45 uur op de  
Achttien augustusbegraafplaats.  
 
Meer info op www.wetteren.be.


