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30 NOVEMBER 2022

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 4 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be.

 

3 DECEMBER 
Boekenverkoop bibliotheek 
Bib Wetteren 
De Poort, Markt 27  
9 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be 
 
Assemblé 
Artroze, Kerkstraat 39  
11 uur 
https://artroze.be 
 
Kerstdorp met reuzenrad en 
concert 
THOG Massemen 
Dorpsplein Massemen  
16 uur 
tickets@thog.be 

4 DECEMBER
Jong geleerd: alles over 
dinosaurussen 
Bibliotheek Wetteren, Markt 27  
11 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be 
 
DUW-festival: DUurzaam Wetteren 
Kerk Overbeke  
13 uur 
www.duo.energy  

6 DECEMBER
Koffienamiddag voor mensen met 
kanker 
LDC De Koffiebranderij  
Molenstraat 50  
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

 
Fantasmagorie 
De Corridor, Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be  

7 DECEMBER
IT-café 
LDC De Koffiebranderij  
Molenstraat 50  
10 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 
 
Lotgenotensamenkomst 
Fibromyalgie 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50  
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be  

8 DECEMBER
Digitale trends 
Bibliotheek Wetteren  
Markt 27  
14 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be 

9 DECEMBER
Ceciliaconcert Koninklijke 
Harmonie Les Bons Vivants 
De Poort, Markt 27  
20 uur 
https://lesbonsvivantswetteren.be 
 
Gary Humball, Popular to contrary 
belief 
De Corridor, Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be 

10 DECEMBER
Kerstconcert Koninklijke Harmonie 
Sint-Anna 
Kerk Wetteren Ten Ede, Ten Ede 
Dorp 1  
20 uur 
christel.verstuyft@telenet.be

11 DECEMBER
Notre Coin de Paradis 
Vzw Kultuurschuur 
Kapel Scheppersinstituut 
Cooppallaan 128  
11 uur 
www.kultuurschuur.org

13 DECEMBER
Lezing ‘400 jaar Wetterse Reuzen’
LDC De Koffiebranderij  
Molenstraat 50  
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 
 
Kersthappening 
OKRA Academie Wetteren 
De Poort, Markt 27  
14.30 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be 

14 DECEMBER
Kerstconcert Christoff, liveband en 
kinderkoor 
Sint Gertrudiskerk, Markt  
20 uur 
impe.didier@telenet.be 
 
Infosessie Whatsapp 
LDC De Koffiebranderij  
Molenstraat 50  
9 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

15 DECEMBER
Vinylpraat 
De Corridor, Olmenlaan 
20 uur 
www.decorridor.be

16 DECEMBER
Verzorgen van kamerplanten 
Tuinhier Wetteren 
Parochiezaal Overschelde 
Liefkenshoek 
19.30 uur 
www.tuinhier.be 

DE VEERKRACHT VAN DE MENS 
TENTOONGESTELD IN CC NOVA

Dina Vierendeel is fotografe en creatief 
therapeute bij Gezondheidspraktijk Wetteren. 
In de tentoonstelling ‘De mens op zoek 
naar zichzelf’ combineert Dina haar foto’s 
met teksten van collega-therapeute Nancy 
Huybrechts. Via beeld en woord geven ze je 
een inkijk in het beroep van therapeuten en in 
de ongelooflijke veerkracht van de menselijke 
geest. 

Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken in de 
foyer van cc Nova (Molenstraat 2b) tot en met  
18 januari, elke werkdag tijdens de openingsuren 
van het cultuurcentrum en bij voorstellingen. 

Meer info: www.ccnovawetteren.be/
demensopzoeknaarzichzelf

SAMEN LEZEN IN DE BIB

Een keer per maand op een donderdagavond, lezen we in de bib  
met een klein groepje enkele eenvoudige verhalen. Met een drankje  
in de hand praten we nadien samen over de teksten of het gedicht. 

Wil je jouw Nederlands oefenen of nieuwe mensen ontmoeten? Iedereen is welkom!  
Je kiest zelf wanneer je met ons mee komt lezen. Reserveren is niet nodig voor deze gratis activiteit. 
Het volgende samen leesmoment is op donderdag 15 december om 19 uur.

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

TURNEN IN CC NOVA

Daar staan ze. Op een rij. Ze kijken elkaar aan. 
Lopen. Afzetten. Springen. Hop, over de bok … 
slik … de BOK?!

Zaterdag 3 december om 20 uur tovert cc Nova 
de schouwburg om tot turnzaal. De vier actrices 
van BATMAT ontdekken dat wie niet sterk is, 
slim moet zijn. En wie niet als laatste gekozen wil 
worden in de turnles, nóg slimmer.

‘BOK’ is een theatervoorstelling met veel 
beweging en weinig woorden voor iedereen 
vanaf 8 jaar. Fijn voor ouders met - maar ook 
zonder - kinderen!

Info en tickets via www.ccnovawetteren.be

CYBERCRIME

Let op voor cybercriminelen die je 
bankgegevens proberen te bemachtigen.  
De bank zal je nooit zelf contacteren om je 
geld te verplaatsen naar een ‘veilige’ rekening 
of kluisrekening. Wees dus op je hoede, ook 
als je gebeld wordt door een telefoonnummer 
van jouw bank. Cybercriminelen kunnen die 
nummers vervalsen. Geef nooit wachtwoorden 
of pincodes door via e-mail of telefoon.

Toch slachtoffer? 
Neem onmiddellijk zelf contact op met je bank 
en bel cardstop om je bankkaart te blokkeren. 
Het nummer van cardstop is 078 170 170.  
Doe aangifte bij de politie. Hoe sneller je 
dat doet, hoe meer kans dat je geld nog 
gerecupereerd kan worden.

RECHTBANKDRAMA  
DUTY OF CARE 

11.11.11 Wetteren nodigt je uit voor de film ‘Duty 
of Care’ op vrijdag 16 december om 20 uur 
in cc Nova. ‘Duty of Care’ is een spannend 
rechtbankdrama waarin regisseur Nic Balthazar 
de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox 
volgt. Cox slaagde er als eerste in om de 
Nederlandse Staat en gas- en oliegigant Shell te 
laten veroordelen en van klimaatkoers te doen 
veranderen.

Na de film gaan we in gesprek met de 
regisseur en met Naima Charkaoui, directeur 
beleidsdienst 11.11.11. Deze avond is onderdeel 
van de nationale 11.11.11 campagne.

Kaarten kan je kopen bij cc Nova.  
www.ccnovawetteren.be/duty-of-care

VERKO HAALT ASBEST OP

Asbest is gevaarlijk voor onze gezondheid. 
Daarom is het belangrijk dat we alle asbest uit 
ons huis en tuin (laten) verwijderen.  
Gebonden asbest kan je zelf verwijderen en 
Verko helpt jou graag. In hun asbestloket kan 
je terecht voor veiligheidsinfo, doorzichtige 
asbestzakken, beschermingssets en 
asbestcontainers. Wist je dat Verko zelfs  
asbest ophaalt?  
 
Meer info op www.verko.be/asbestloket



Winter  
in Wetteren

December staat voor de deur en brengt de 
gezellige kerstsfeer in het centrum. Koop je 
eindejaargeschenken en feestelijke kledij 
bij onze lokale handelaars en blaas uit in de 
vele cafeetjes en restaurants in de buurt. 
Kom rolschaatsen op het Zeshoekplein en 
ontdek het aanbod in de kerstchalets rond 
de rolschaatspiste. Winter in Wetteren staat 
garant voor veel kerstplezier tijdens de 
weekends van 9 tot 11 en 16 tot 18 december!

Rolschaatspiste 
Vorig jaar was onze winterse rolschaatspiste 
een primeur in Vlaanderen. Dit jaar doen 
we er nog een schepje bovenop en hebben 
we in Wetteren één van de grootste 
rolschaatspistes van België.

Je kan komen rolschaatsen vanaf vrijdag  
9 december tot en met zondag 8 januari 
2023. De piste is open van maandag tot 
donderdag van 11 tot 22 uur en van vrijdag  
tot zondag van 11 tot 22.30 uur. 

Je betaalt 3 euro als je je eigen rolschaatsen 
meebrengt, 5 euro als je er ter plekke huurt. 

Speciale acties:  
- Bij de opening op vrijdag 9 december  
 krijgen de eerste 50 rolschaatsers een  
 glaasje cava of fruitsap. 
- Zaterdag 10 december vanaf 19 uur:  
 Roller Disco. Kom in je meest opvallende  
 disco outfit en misschien win je een  
 Wetterse cadeaubon van 50 euro, 
  25 euro of 10 euro.  
- Op zaterdag 17 december wordt de  
 rolschaatspiste omgetoverd in een ijzig,  
 winters decor.

Kerstshopping 
Op het Zeshoekplein vind je een aantal 
kerstchalets rond de rolschaatspiste.

De chalets zijn open: 
- Vrijdag 9 en zaterdag 10 december:  
 14 tot 23 uur  
–  Zondag 11 december: 14 tot 22 uur 
- Vrijdag 16 en zaterdag 17 december:  
 14 tot 23 uur  
–  Zondag 18 december: 14 tot 22 uur

Heel wat handelaars in Wetteren zijn ook 
open op zondag 4, 11 en 18 december. 
Je bent er van harte welkom voor al je 
aankopen!

Shop lokaal en win voor 4.800 euro aan 
waardebonnen! 
Onze handelaars organiseren een 
eindejaarsactie van 1 tot en met 31 december 
2022. Bij elke aankoop krijg je een formulier 
dat je in de winkel zelf kan afgeven.  
De trekking van de winnaars gebeurt in alle 
deelnemende winkels. Je kan dus in elke zaak 
waardebonnen winnen én maakt ook kans 
op een ‘superpot’. Die wordt getrokken in het 
gemeentehuis op donderdag 12 januari 2023.

De Wetterse cadeaubon, het ideale 
eindejaarsgeschenk  
Op zoek naar cadeautjes?  
Een Wetterse cadeaubon is altijd een goed 
idee! Je kan de bon gebruiken bij meer dan 
170 handelaars en marktkramers in Wetteren. 
Je kan de bon verzilveren bij verschillende 
aankopen én bij meer dan één handelaar. 
Koop de bon aan het onthaal van het 
gemeentehuis of online op  
www.wetteren.be/cadeaubon.  
Je vindt er ook een lijst van alle 
deelnemende handelaars of je kan hen 
herkennen aan het label in hun etalage. 

De bon als relatiegeschenk voor jouw bedrijf? 
Je maakt de ontvanger blij én steunt de 
lokale handel! 

ZOEK JE EEN TWEEDEHANDS 
FIETS?

Kom dan op zaterdag 3 december tussen 
8.30 uur en 13 uur naar de fietsenverkoop 
georganiseerd door de collega-groep van het 
lokaal bestuur. 

Je vindt een ruim aanbod tweedehands 
fietsen in het Gemeentelijk Magazijn 
(Peperstraat 3). Voor een kinderfiets, 
stadsfiets of sportieve bike variëren de 
prijzen tussen 20 en 60 euro. Wees er snel 
bij, want op=op!  We willen graag iedereen 
de kans geven, daarom kan je maximaal drie 
fietsen per persoon kopen.  

Een deel van de opbrengst gaat naar de 
Wetterse vzw Kwispelhelden.  
Zij ondersteunen kinderen met een  
beperking of aandoening door hen te 
koppelen aan een ‘kwispelheld’.  
Dat zijn honden die door de vzw opgeleid 
worden volgens de noden van het kind.

Zaterdag 3 december: 8.30 - 13 uur 
Gemeentelijk magazijn, Peperstraat 3

SNEEUW EN IJZEL 

Wordt het een zachte of harde winter?  
Eén ding is zeker: ons team is klaar voor sneeuw  
en ijs. Bij winters weer rukken ze uit rond 4 uur  
voor wegen en rond 6 uur voor voetgangers-
bruggen. Ze strooien en ruimen de gemeentelijke 
wegen met een winterteam van 19 personen.  
Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de 
gewestwegen. 

Meer info: www.wetteren.be/strooidienst

Hulp nodig bij sneeuwruimen? 
Kan je zelf je voetpad niet sneeuwvrij maken  
en heb je geen hulp van familie, buren of vrienden? 
Wij kunnen je helpen.

Schrijf je in en je krijgt hulp van onze diensten  
bij hevige sneeuwval. Hou er rekening mee dat  
we eerst de wegen ruimen en zorg ervoor dat je 
eigen strooizout klaarstaat!

Kom jij in aanmerking? 
- je bent ouder dan 80 jaar of 
- je hebt een fysieke beperking (met doktersattest)  
 én 
- je woont niet samen met valide personen   
 en niet in een appartementsgebouw.

Schrijf je zo snel mogelijk in (ten laatste  
op 23 december). Bel naar 09 365 73 73  
(Sociaal Huis) of mail naar  
info@sociaalhuis.wetteren.be.  

KOOP JE TICKETS VOOR HET 
VOORJAAR IN CC NOVA 

Op 13 december start cultuurcentrum Nova 
met de ticketverkoop voor de voorstellingen 
en films van februari tot en met juni 2023.  
Je kan tickets bestellen via de website en aan 
de balie. Die avond is de balie uitzonderlijk 
open van 18.30 uur tot 20 uur.

Graag wat tips? Lachen doe je met Wouter 
Deprez en Erhan Demirci & Bart Herman. 
Guy Swinnen brengt soul en Hugo Mathyssen 
presenteert zijn nieuwe muzikale trio.  
Voor wie nog niet zo goed Nederlands praat, 
maar toch graag (mee)zingt, is er ‘Wij!’. 
Theater FroeFroe neemt je met DIVA mee 
naar een wereld vol glitter en glamour.  
Cie Paprika brengt met ‘Cappricciosa’ opera 
voor kinderoortjes. Iets oudere liefhebbers 
genieten dan weer van de prachtoperette ‘De 
Tsarewitsch’.

Ticketverkoop: balie cc Nova  
op 13 december van 18.30 tot 20 uur of op 
www.ccnovawetteren.be

VOLG JE ONS AL? 

Volg jij Gemeente Wetteren al op de sociale  
media? Op onze digitale kanalen vind je  
het snelst al het nieuws over onze gemeente.  
We gebruiken daarvoor niet alleen  
onze website, maar ook sociale media  
zoals Facebook, Instagram en Twitter.  
Je vindt er het laatste nieuws, maar ook leuke 
sfeerbeelden, toffe evenementen  
en zoveel meer. 

 
www.facebook.com/gemeentewetteren

 
www.instagram.com/gemeentewetteren

 
www.twitter.com/wetteren

Parkeren tijdens de kerstmarkt 
Je kan niet parkeren op het Zeshoekplein 
tot en met 13 januari 2023. Aan beide zijden 
van de Hekkerstraat en op de eerste twee 
parkeerplaatsen in de Jozef Buyssestraat 
– als je komt van de Zeshoek – kan je kort 
parkeren (max. 30 minuten).

Parkeerplaatsen voor autodelen en 
mindervaliden blijven behouden. 
Langparkeerders en bewoners kunnen altijd 
terecht op de gratis parking van De Warande.

Duurzame sfeerverlichting 
We zorgen ook voor kerstsfeer in de straten 
en op de pleinen. Op de Markt komt een 
grote kerstboom met LED-lampjes, niet 
alleen gezellig maar ook duurzamer dan de 
klassieke verlichting.

SPELLETJESAVOND  
VOOR BUDDY’S BRUGWACHT

We zoeken nieuwe buddy’s:  
Nederlandstaligen die anderstaligen  
wegwijs maken in Wetteren. Kom naar onze 
spelletjesavond in de bib en maak kennis  
met de inburgeraars, andere buddy-duo’s  
én de werking van Brugwacht.  
Een toffe manier om elkaar te ontmoeten  
en een kans voor nieuwkomers om Nederlands  
te oefenen. Interesse? Kom vrijblijvend langs  
in de bib op vrijdag 16 december  
tussen 19 uur en 21 uur. Tip: breng iemand mee  
die even nieuwsgierig is als jij! 

Inschrijven via  
www.wetteren.be/inschrijving-spelletjesavond  


