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JONG GELEERD: ALLES OVER 
DINOSAURUSSEN 

Wat weet jij over dinosaurussen? Hoelang 
geleden leefden ze en waar? Hoe worden dino’s 
opgegraven? Hoe weet je of een fossiel echt of 
vals is? Op zondag 4 december om 11 uur neemt 
paleontoloog Koen Stein je mee op verkenning 
naar de dinosaurussen. Hij toont veel illustraties 
en 3D-prints. En hij brengt echte fossielen mee 
die je van dichtbij kan bekijken. 

Deze lezing is voor jong en oud, vanaf 7 jaar  
en vindt plaats in de bib. Je reserveert je  
ticket via cc Nova, 09 365 20 20 of  
www.ccnovawetteren.be. 

GRIEZELEN IN CC NOVA 

Last van spoken of klopgeesten?  
De Gebroeders Schimm helpen je uit de nood. 
Waar monsters op de loer liggen, komen deze 
professionele spokenjagers in actie!

‘De Gebroeders Schimm’ is een griezelfilm  
voor de hele familie. Vanaf 17 uur kan je  
in het Cultuurcafé aanschuiven voor  
een lekkere maaltijd in het griezelthema:  
bloederige spaghetti (zowel vlees als veggie).  
Kleine monsters die niet graag wachten,  
zijn tussen 17 en 20 uur welkom in de foyer  
voor gruwelijk leuke animatie. 
 
Info en tickets via  
www.ccnovawetteren.be/de-gebroeders-schimm

DIABETES, 1 OP 10 LIJDT ERAAN 

Diabetes komt meer en meer voor, zelfs op 
jonge leeftijd. Een op drie mensen weet het niet 
en past zijn leefgewoontes daardoor ook niet 
aan. Hoog tijd om daar iets aan te doen: gezond 
eten, bewegen en je laten screenen zijn de 
eerste stappen.

Op www.diabetes.be/mijnrisico bereken je 
eenvoudig jouw risico op diabetes type 2.  
Je krijgt persoonlijk advies en tips.  
Dit gezondheidskompas met risicofactoren  
kan je nadien ook met je huisarts bespreken.  
Als je diabetes type 2 vroeg vaststelt kan je veel 
gezonde levensjaren winnen. Ook bijkomende 
complicaties kan je dan voorkomen of 
vertragen. 

HOU DE RIOOLPUTTEN VRIJ

We proberen elke rioolput regelmatig te 
ruimen, maar toch krijgen we vaak te maken 
met verstopte putjes. Een rioolput vangt het 
regenwater op dat op straat belandt.  
Als er andere dingen in terecht komen,  
raakt de put verstopt en moeten we ruimen.  
Gooi dus geen afval, zand, olie, sigaretten-
peuken of andere zaken in de rioolputten. 

Merk je een geurtje aan de rioolput?  
Dat komt meestal door droogte.  
Het volstaat om er proper water door te gieten. 

Wil je een verstopte rioolput melden?  
Dat kan via het online meldpunt:  
www.wetteren.be/kolken-ruimen. 

ERFGOED CHALLENGE: STEM 
VOOR WETTERSE POPPEN

In onze Sint–Gertrudiskerk wonen 138 prachtige 
poppen. Ze dragen elk een habijt, handgemaakt 
door door vroegere zusterordes.  
Ze tonen hoe religieuze ordes uit die tijd 
zich kleedden. De Wetterse poppen werden 
genomineerd voor de Erfgoed Challenge 2022. 
Stem jij ook? Zo geven we de waardevolle 
poppen een mooie toekomst.  
 
Stem voor 28 november  
op www.kikirpa.be/erfgoed-challenge
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VOORLEESWEEK:  
LEZEN MET JE OREN 

Van 19 tot 27 november is het opnieuw Voorleesweek. Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven  
aan jong en oud. Omdat het dan net ook seniorenweek is, slaan de bibliotheek en  
LDC De Koffiebranderij de handen in elkaar. Ouderen die zelf niet meer kunnen lezen, genieten 
dubbel zo veel van een voorgelezen verhaal. Wat lees je voor en hoe? De infosessie ‘Wijs maar niet 
uitgelezen’ op maandag 21 november om 19.30 uur in de bib, zet iedereen op weg die aan senioren 
wil voorlezen. Op donderdag 24 november doen we dat op verschillende plekken in Wetteren.

Ook de jongste oortjes leggen we tijdens de Voorleesweek in de watten. Je vindt alle activiteiten op 
de website van de bib. Meer info: wetteren.bibliotheek.be/voorleesweek 

City Night Run 
Op 18 november kan je deelnemen aan de 
derde City Night Run in onze gemeente. 
Vorig jaar startten net geen 1400 lopers 
en wandelaars.   
De muziek, lichteffecten en ander 
entertainment maken het parcours extra 
sfeervol. Start en aankomst op de GO! 
Campus Kompas (Noordlaan 10).  
Om 20 uur start de 7 kilometer run, om 
20.10 uur vertrekken de wandelaars.  
Alle info en inschrijven op  
https://nightrunwetteren.mypreview.be/. 

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 

6 NOVEMBER
De Martinusroute van Lede naar 
Wetteren 
Vertrek: station Wetteren 
8.45 uur 
simon.wandelen@proximus.be 
 
Paddenstoelenwandeling 
Hospiesbos 
9 tot 12 uur 
www.natuurpunt.be/scheldeland 
 
Aperitiefconcert 
Femke Van Leuven &  
Maximiliaan Lohse 
Kunstacademie Wetteren,  
Lange Kouterstraat 1 
Van 11 tot 12.30 uur  
www.ccnovawetteren.be 
 
Tweedehandsbeurs kinderkledij en 
speelgoed 
Kapel van het Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128 
13.30 tot 16.30 uur 
https://wetteren.gezinsbond.be 
 
Johan Braeckman & Hannes 
Dedeurwaerder over het boek 
‘Redder’ 
De Corridor, Olmenlaan  
15 tot 16 uur 
www.decorridor.be

7 NOVEMBER
Infosessie Brand- en 
inbraakpreventie 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
19.30 tot 21.30 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

8 NOVEMBER
Belotting 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
9 tot 15 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 
 
Koffienamiddag voor mensen met 
kanker en hun omgeving 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
14 tot 16 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

10 NOVEMBER
Mantelzorgcafé 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
9 tot 12 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

11 NOVEMBER
Sint-Maarten 
Sint Martinuskerk,  
Dorpsplein Massemen 
16 tot 19.30 uur 
thogmassemen@hotmail.com 

13 NOVEMBER
Rommelbeurs 
Expo Gowalt,  
Kwatrechtsesteenweg 114 
9.30 tot 17 uur 
herve.salomon@telenet.be

14 NOVEMBER
Upcycling met textiel 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
14 tot 16 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

15 NOVEMBER
Baliesessie met Stephanie De 
Meulemeester, Achilles De Raedt 
en Stijn Tondeleir 
Bib Wetteren, Markt 27 
18.30 tot 19 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

16 NOVEMBER
Familievertelling ‘Het graf van 
Toetanchamon’ 
De Poort, Markt 27 
14 tot 16 uur 
https://www.davidsfonds.be

17 NOVEMBER
Vinylpraat met Wouter Bulkaert 
De Corridor, Olmenlaan  
20 tot 22 uur 
www.decorridor.be



MOOI EN VERZORGD,  
MAAR NIET TOEVALLIG

Ging jij ook langs op één van onze 
begraafplaatsen? De groene en verzorgde 
omgeving van alle begraafplaatsen is het 
resultaat van regelmatig onderhoud door 
Team Groen van onze gemeente. Het jaar 
rond zorgen ze voor alle bomen, struiken, 
bloeiende planten en gras. Zij maaien, 
snoeien en ruimen bladeren op. 

Daarnaast bereidt Team Groen alles voor 
zodat begrafenisceremonies sereen, verzorgd 
en professioneel verlopen. Als familie en 
vrienden zijn vertrokken, zorgen zij ervoor 
dat alles weer netjes is. 

Deze tijd van het jaar zorgen veelkleurige 
chrysanten voor extra sfeer. Draag jij ook 
je steentje bij om alles netjes te houden? 
Laat geen afval achter en zet je gebruikte 
waterfles terug aan het watervat of kraantje.

RIJBEWIJS ONLINE

De website www.mijnrijbewijs.be is vernieuwd.  
Je vindt er alles over de rijopleiding in 
Vlaanderen, zoals kwisjes, een zoekfunctie  
voor rijlessen en een gratis leerplatform  
voor theorie en praktijk.  
Vanaf nu kan je ook je voorlopig rijbewijs  
online aanvragen via www.mobilit.belgium.be.  
Klik door naar wegverkeer – rijbewijzen - 
voorlopig rijbewijs.

Groot Reuzenfeest,  
reuzegroot succes 
 
Zaterdag 15 oktober vierden we de 400ste verjaardag van onze Reus en Reuzin.  
Meer dan 4.000 mensen zakten af naar de Markt voor het slotspektakel  
waarbij 150 enthousiastelingen het bewogen levensverhaal van ons reuzenpaar vertelden, 
speelden en dansten. Bedankt aan iedereen die meehielp en alle toeschouwers om er  
zo’n geweldig feest van te maken. 

Wesley Poelman maakte een prachtige fotoreeks, niet alleen van de avond zelf,  
maar ook van de voorbereidingen. Bekijk al zijn foto’s op www.wetteren.be/foto-reuzenfeest. 

Wij beginnen al af te tellen naar het volgende Groot Reuzenfeest, binnen vijf jaar, in 2027!

Autodelen
Reed jij al met een (elektrische) deelwagen? 
Of gebruik jij je auto niet vaak en denk je er 
aan de kosten te drukken door hem te delen 
met je buren? Niet alleen in grootsteden zijn 
organisaties voor (elektrische) deelwagens 
actief, ook in onze gemeente kan je van hun 
aanbod profiteren. 

Je eigen wagen delen of een deelauto 
gebruiken heeft veel voordelen: het kost een 
pak minder dan een eigen auto, door te delen 
vermindert het aantal auto’s: minder file, 
minder parkeerproblemen én beter voor ons 
klimaat. Alle deelwagens parkeren trouwens 
gratis en onbeperkt in de betalende en 
blauwe zone.

Autodelen via Cambio of Partago 
Bij Cambio kan je drie verschillende wagens 
gebruiken. Ze staan op vaste plekken: de 
Citroën Berlingo en C3 staan aan het station, 
de elektrische Renault Zoë vind je op parking 
Berg. Om de Cambio-wagens te gebruiken 
heb je een abonnement nodig.

Partago heeft één elektrische deelwagen, die 
staat ook op de parking Berg. 

Om die te gebruiken moet je lid worden van 
Partago en koop je rijbudget aan. 

Jouw auto delen met je buren 
Jouw eigen auto staat veel stil? Dan kan je  
hem dan via Dégage delen met je buren.  
Zo wordt je (elektrische) auto goedkoper,  
want je deelt de kosten met andere bestuurders. 
Je betaalt geen abonnement of lidgeld, wel een 
eenmalige instapsom. Gebruikers betalen enkel 
een prijs per gereden kilometer. In onze gemeente 
zijn drie deelwagens van Dégage actief.

Infosessies voor Wetteraars 
Meer weten? Kom naar een infosessie van één 
van de aanbieders! Op woensdag 9 november 
om 19 uur ben je welkom in de kerk van Overbeke 
(Gentsesteenweg 197a) voor een infosessie van 
Dégage in samenwerking met Overbeke Boomt. 
Ook Cambio en Partago geven regelmatig 
infosessies voor Wetteraars, hou de website  
in de gaten of schrijf je in op de nieuwsbrief.

www.wetteren.be/autodelen 
www.cambio.be  
www.partago.be  
www.degage.be 

JURIDISCH ADVIES IN HET 
SOCIAAL HUIS

Wist je dat je in het Sociaal Huis terechtkan 
voor een eerste gratis juridisch advies?  
Ze behandelen jouw zaak niet volledig, maar 
ze geven je wel advies en bijstand over je 
rechten als (ver)huurder, het verloop van 
een gerechtelijke procedure, hoe je beroep 
kan aantekenen … Als je daarna verdere hulp 
nodig hebt, kunnen ze je ook naar de juiste 
dienst doorverwijzen. 

Het juridisch advies kan elke tweede en 
vierde dinsdag van de maand op afspraak in 
het Sociaal Huis. Maak je afspraak via  
09 365 73 73.

WAPENSTILSTAND

Op 11 november blazen we om 20 uur de Last 
Post in Jabeke. Je vind ons op het grasplein 
tussen de Dendermondsesteenweg en de 
Warandestraat. 

In cc De Poort kan je van 11 tot en met 
14 november een kleine expo over 
Wapenstilstand bezoeken. Je leert er bij 
over oorlogsvluchtelingen,vernielingen in de 
Koningin Astridlaan en de vliegende bom in 
de Kortenbos.


