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IN WETTEREN

In de kalender UIT in Wetteren verzamelen 
we vrijetijdsactiviteiten van Wetteren.  
Hier vind je slechts een greep uit de vele 
activiteiten in Wetteren. 

Voor het volledige aanbod kan je terecht 
op www.uitinwetteren.be. Wil je zelf een 
plaatsje voor je activiteit in de Uitkalender, 
voer dan minimaal 3 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be 

cc Nova en De Poort 09 365 20 20 -  
www.ccnovawetteren.be

Sporthal De Warande 09 369 84 70  -  
onthaal.sporthal@wetteren.be 

Zwembad De Warande 09 369 01 86 -  
onthaal.zwembad@wetteren.be   

Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 - 
www.facebook.com/wegvanwetteren

Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 -  
www.bibliotheekwetteren.be 

LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 -  
dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be 

Jeugddienst Gemeentehuis 09 369 00 50 -

jeugddienst@wetteren.be

Aanbod van 19 januari tot en met 1 februari 2019

16 JANUARI 2019

JUBILEA 

GOUDEN BRUILOFT (50 jaar)     
Julien De Vuyst - Theresia Van den Broeck 01/03/1969 

Leon Haustraete – Lucienne De Troeyer     07/03/1969 

Harry Ryniers - Maria Audenaert 22/03/1969 

Antoine De Backer - Rosette Van Der Putten 26/03/1969 

Roland Callewaert - Marina Lammens 10/04/1969 

Albert De Meyer - Rita Van Wassenhove 18/04/1969 

Eric Willems - Marie-Jeanne De Smet 24/04/1969 

DIAMANTEN BRUILOFT (60 jaar)     
Pierre Van Laere - Kate Smeesters 17/04/1959 

Walter Bekaert - Denise Van Mieghem 30/04/1959 

BRILJANTEN BRUILOFT (65 jaar)     
Marcel D’Hauwe - Angèle Goossens 29/04/1954 

Marcel Neyt - Angèle Bruggeman 30/04/1954 

André Clompen – Denise Van Hoorde       30/04/1954

 

WERKEN SCHELDEBRUG 
EN PARKJE KAPELLEN-
DRIES AFGEROND

In september ging de nieuwe fiets- en 
voetgangersburg open en sneuvelde 
de oude passerelle. De laatste  
werken aan de Tragelweg en het 
pleintje zijn ondertussen ook klaar. 
Je kan als zachte weggebruiker nu 
op een nog veiligere en aangenamere 
manier de Schelde oversteken.  
Elke weekdag passeren er o.a.  
honderden schoolkinderen. 

Het pleintje kreeg een opknapbeurt 
en is nu een aangename en rustige 
ontmoetingsplaats aan de  
Schelde.  De Tragelweg heeft een 
aantal nieuwe parkeerplaatsen en 
twee kiss-and-ridezones.  
De kaaimuur in het verlengde van de 
brug zal later een groene promenade 
worden. 

Dit project is het resultaat van  
een samenwerking tussen De  
Vlaamse Waterweg, de gemeente 
Wetteren en het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband  
Schelde-Landschapspark. 

Binnenkort fiets je op Kapellendries 
aangenamer en veiliger.  
Het agentschap Wegen en Verkeer 
zal de parkeerstrook aan de overzijde 
van het nieuwe parkje omvormen tot 
een verhoogd fietspad, en dit over 
een lengte van ongeveer 150 meter. 
De werken staan voorlopig gepland 
om uit te voeren in de tweede helft 
van 2019.

1000 JAAR MASSEMEN:  
1019-2019 

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie 
op 6 januari werd ook de start van 1000 jaar 
Massemen gevierd.  Op het fotogenieke 
dorpsplein van Massemen openden Belleman 
en Ceremoniemeester dit feestjaar. 

Voor deze unieke gelegenheid werd een  
speciale feestvlag met passend logo  
ontworpen. Je kan deze vlag kopen aan  
15 euro: online, via het praatcafé, bij enkele 
lokale handelaars en het Infopunt Toerisme 
(Kerkstraat, Wetteren). Maak jij het eeuwfeest 
ook extra zichtbaar in het straatbeeld?

25 verenigingen, heel wat inwoners en de 
gemeente presenteren samen een uitgebreide 
activiteitenkalender voor dit volledige jaar. 
Meer info vind je op de website, op de flyer bij 
de handelaars en kan je op de voet volgen op 
de Facebookpagina. 

www.1000jaarmassemen.be  
Facebook.com/1000jaarmassemen

CO-VERGIFTIGING  
VOORKOMEN

Elk jaar vallen er slachtoffers door een kool-
stofmonoxide- of CO-vergiftiging. CO is een 
stille moordenaar. Wees alert bij hoofdpijn 
en onverklaarbare vermoeidheid. Voor je het 
weet ben je bewusteloos. CO is een giftig 
geur- en reukloos gas. Het ontstaat wanneer 
er onvoldoende zuurstof aanwezig is bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen zoals 
gas, hout, kolen of mazout.

De combinatie van een slecht onderhouden 
verwarmingstoestel en te weinig ventilatie kan 
leiden tot CO-vergiftiging. ‘Beter voorkomen 
dan genezen’ is de boodschap. Hier enkele 
tips:

- Laat je schoorsteen regelmatig  
schoonmaken

- Laat je verwarmingsinstallatie en boilers 
regelmatig nakijken

- Zorg voor een goede verluchting

- Let op met verplaatsbare  
verwarmingstoestellen

VREDESBOOM 

In Massemen, op begraafplaats Kapellekouter, staat sinds  
november een vredesboom. Aangeplant door Katrien Claus, 
schepen van vaderlandslievende verenigingen en deken  
Yvan Stassijns, vormt het een levende herinnering aan  
Wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog. Dit is het eindpunt 
van de herdenking van 100 jaar oorlog. 

231 gemeenten in Vlaanderen hebben ondertussen een  
vredesboom geplant. De Gemeente en het Regionaal  
Landschap Schelde-Durme kozen samen deze locatie in  
Massemen omdat dit een plaats is waar de boom zich ten volle 
kan ontwikkelen. 

DE MOOISTE 
PLEKJES  
IN WETTEREN 

Ben je nog op zoek naar een leuke  
teambuilding of wil je gewoon te weten 
komen waar je op een aangename manier je 
vrije tijd kan doorbrengen?

Dit kan al een tijdje online via  
www.wegvanwetteren.be, maar nu zijn alle 
mogelijkheden ook gebundeld in een  
brochure.

De brochure is gratis te verkrijgen in het  
Infopunt en aan het onthaal van de gemeente.

THEATERVOORSTELLING  
19 januari – 20u
GESPREK MET DE REGEN 
cc Nova 

VOORBEREIDING CARNAVAL

19 januari – vanaf 19u
PRINSVERKIEZING
Gemeentelijk Carnavalscomité 
Gemeentelijke Feestzaal
Schooldreef 40

CONCERT  
20 januari – 10u
TOAST LITERAIR 
Davidsfonds 
De Poort 
bart.maudens@telenet.be 
09 369 35 10 

BEGELEIDE WANDELING

20 januari – 14u
TRAGE WEGEN WANDELING & 
NIEUWJAARSTOAST
Vertrek La Koer, Warandelaan 14
Breng je eigen druppelglaasje mee!
toerisme@wetteren.be 
  
CONCERT  

20 januari – 14.30u
FRASCATI SYMPHONIC -   
DIRIGENT KRIS STROOBANTS 
cc Nova 

INFOAVOND  
21 januari – 20u
SCHOLENMARKT
LDC De koffiebranderij 
School in zicht
an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be
03 270 38 05
www.schoolinzicht.be

WORKSHOP

vanaf 24 januari – 9.30u
BABYMASSAGE (BABY’S VAN 6 
WEKEN TOT 6 MAANDEN) 
Huis van het Kind 
Scheldedreef 52  
info@huisvanhetkindlww.be 
09 365 73 65 
www.huisvanhetkindlww.be

THEATERVOORSTELLING  
24 januari – 20u
‘RE:LATIF’  HUMOR EN COMEDY
cc Nova 
 

CURSUS

25 januari – 9.30u
HET BELANG VAN GEZONDE 
VOEDING 
Vormingplus Waas-en-Dender 
De Corridor 
Olmenlaan 1
vooraf inschrijven!   
 
LEZING  

25 januari – 14.30u
ALZHEIMER - PROF. DR. MATHIEU 
VANDENBULCKE 
OKRA Academie 
De Poort    
 
MAATSCHAPPIJ   

25 januari – 19.30u
ECO BABBELBOX 
KVLV Wetteren centrum
Parochiezaal Overschelde 
Liefkenshoek 20  
kvlvWetterencentrum@hotmail.
com 

CONCERT

25 januari - 20u
WINTERPOP O.L.V.  
JOHAN VAN DAMME
Kon. Harmonie Sint Anna
Kleine kapel Sint-Jozefinstituut
Wegvoeringsstraat 59a
09 369 04 09

THEATERVOORSTELLING

25 januari – 20u
OMTRENT HUGO
De Corridor 
Olmenlaan 1    
 
CONCERT

27 januari – 11u 
FRAGIELE POP - NOIR 
MET EVA MERTENS, TOM 
PEETERS EN PIETER MORTIER
vzw Kultuurschuur 
Kapel Scheppersinstituut 
Cooppallaan 128  
kultuurschuur@telenet.be
   
LEZING

27 januari – 11u 
DE MYTHE VAN ATLANTIS -  
KLAAS VANSTEENHUYSE 
De Corridor 
Olmenlaan 1

SAMEN UIT

27 januari – vanaf 9u
CARNAVALONTBIJT & 
AMUSEMENT
Gemeentelijk Carnavalscomité
Gemeentelijke Feestzaal
Schooldreef 40
mariodepaepe@hotmail.com

CURSUS

30 januari – 14u
NEDERLANDSE 
TAALSTIMULERING
De Poort  
integratiedienst@wetteren.be 
09 365 73 65

LEZING  
30 januari – 20u
DE MOORD - JAN HOUTHUYS 
De Corridor 
Olmenlaan 1

TONEELVOORSTELLING  
30 januari – 14u 
DOKTER IK BEWEEG WEER
Met info van Bewegen Op 
Verwijzing-Coach 
LDC De koffiebranderij & Vrije Tijd
cc Nova
Inschrijven via LDC of cc Nova 

FILM

31 januari – 20u
DARKEST HOUR
cc Nova   



De kans is klein dat het tot een volledige 
stroomonderbreking komt. Toch bereid je je 
best voor zodat je niet voor onaangename 
verrassingen komt te staan. 

Hoe kan ik info krijgen? 
Eén dag voor de afschakeling wordt  
gecommuniceerd via radio, tv, kranten en alle 
digitale infokanalen van de gemeente.  
Op de dag zelf schakelt netbeheerder Eandis 
normaal enkele hoogspanningsposten af  
tussen 17 en 20 uur. 

Wat kan je zelf doen? 
Verzamel vooraf een aantal hulpmaterialen: 
zaklampen en (opgeladen) batterijen, een 
emmer leidingwater, een radio op batterijen, 
warme kledij, dekens, medicijnen, voedsel 
dat je ook koud kan eten, opgeladen gsm en 
cash geld. Gsm-masten, geldautomaten en de 
waterleiding kunnen ook uitvallen. Gebruik je 
gsm of smartphone enkel voor noodgevallen. 
Tijdens een stroomonderbreking kan je  
internetverbinding volledig wegvallen.

Stroom-
schaarste?
Stap binnen bij hulpbehoevende of minder 
mobiele buren en familieleden om eventueel 
een handje toe te steken. 

Hou de diepvries dicht tijdens een stroom- 
onderbreking zo blijft alles minstens 24 uur 
bevroren.  Trek stekkers uit van elektrische 
apparaten en draai de thermostaat van de 
centrale verwarming naar het minimum.  
Zo vermijd je schade en overbelasting bij de 
heropstart. Zet één lichtschakelaar aan, zodat 
je het meteen weet als er opnieuw stroom is. 

Hou contactgegevens van familie, vrienden  
en buren op papier bij zodat je bij stroom-
schaarste ook mensen zonder digitale  
informatiebronnen kan bereiken.

Be-Alert 
Schrijf je in op www.be-alert.be zo ben je 
direct op de hoogte bij deze en andere nood-
situaties (via sms of telefoonoproep).

Meer info: www.afschakelplan.eandis.be

Onze Wetterse academies kwamen onlangs 
in het nieuws. Op het kortfilmfestival van 
niet-professionele cineasten Breedbeeld 
vielen twee van de cursisten in de prijzen. “K” 
van Nico Van Daele won de prijs voor beste 
documentaire. Beatrijs Ponseele kaapte de 
prijs voor beste cinematografie weg met 
“Bunkerboy”. 

De eerste maanden van het nieuwe jaar  
starten zij met hun gekende creativiteit en  
gewaardeerde projecten. Tentoonstelling 
Exodus toont verrassend leerlingenwerk 
(Beeldende Kunsten) uit alle opties en van alle 
leeftijden. Gratis expo, Schoolstraat 23, van 
7/1  tot 2/2/2019. Elke maandag en woensdag 
van 13.30-22u, dinsdag van 13.30-18u en  
zaterdag 9-12.30u.

“Er was eens…” 
De leerlingen Muziek en Woord van de 2de 
graad (vanaf 8 jaar) showen hun kunsten op 
23 en 24 januari. Kom meegenieten in cc Nova 
om 19u. Reserveer vooraf je toegangskaartje 

aan €1 via www.ccnovawetteren.be of  
09 365 20 20.  

Luisterhuizen 
Op zondag 17 februari 2019 stellen enkele 
gastgezinnen in Wetteren en omgeving voor 
de zesde keer hun huiskamer open voor de 
leerlingen van de academie. De toegang is 
gratis, maar reserveren is nodig via het  
secretariaat van de academie.  
 
Meer info op www.gamwwetteren.be

Hedendaagse Kunstgeschiedenis  
Lezingenreeks over de verhouding tussen  
taal en beeld voor wie een brede en  
verhelderende kijk op de kunstgeschiedenis 
wil. Per sessie betaal je 5 euro (Uitpas met 
kansentarief 1,50 euro). Vier maandagavonden 
van 19 tot 21 uur dit voorjaar in de  
Schoolstraat.  
 
Meer info op www.academiewetteren.be of 
via 09 366 00 54.

Sporten 
overdag 
in de Warande

Trots  
op onze  
academies

Je hoeft niet ver te zoeken naar een  
gevarieerde sportmix voor een gezonde en 
fitte levensstijl. Elke week zijn er overdag  
lessen algemene conditie 50+/18+,  
badminton, tafeltennis, fitness, zwemmen en 
(after-work) yoga. Maar er is meer.  
Vanaf januari 2019 starten er enkele nieuwe 
cursussen. 

Fitness voor 50+ 
Ben jij een actieve senior en wil je het  
fitnesscentrum uitproberen? Kom dan naar de 
fitnesscursus van 9 beurten. Cardio-training 
en spierversterkende oefeningen variëren van 
BBB, toestellen tot step en aerobic.  
Vanaf maandag  28/1 van 13.45u tot 15u in The 
Gym (Cooppallaan 40).

Bodymoves keeps fit 
Wil je werken aan je algemene conditie, 
spieren en figuur op leuke aangepaste muziek?  
Dan is deze mix van dance, aerobics, BBB, 
step, …. zeker iets voor jou. Vanaf donderdag 
24 januari van 14 u tot 15u in de danszaal van 

sporthal De Warande (Warandelaan 14).

Vooraf inschrijven en betalen voor deze  
cursussen kan vanaf 9u aan de balie van 
sporthal De Warande. Prijzen en info vind je 
op www.wetteren.be (vrije tijd – sporthal),  
in de sportbrochure 2018 - 2019 of via  
09 369 84 70.

Een sportieve midweek aan zee voor 50+  
Een leuke trip die een jaarlijkse traditie  
geworden is, dit jaar van 6 tot en met 10 mei 
in Floreal  Blankenberge. Twee personen van 
de Sportdienst van Wetteren begeleiden deze 
reis en geven tal van (sport)activiteiten zoals 
algemene conditie, minigolf, wandelen, fietsen, 
seniorobics, een namiddagje wellness ….  
Je kan tijdens deze week vrijblijvend  
deelnemen aan alle activiteiten.  
Inschrijven kan vanaf 26/1 tussen 9 en 11u in 
sporthal De Warande.  

Meer info: sport.50plus@wetteren.be

KNETTER!  
VAKANTIEAANBOD VOOR  
KINDEREN EN JONGEREN 2019 
VAN GEMEENTE WETTEREN

Knetter! Da’s de nieuwe naam van het  
vakantieaanbod van Wetteren. Want wij  
hebben een helemaal ‘Knetter’ aanbod voor 
jou! 

Wat doe jij in de vakanties? Ben je een  
sportieve duivel-doet-al? Wil je schitteren 
in een musical? Liever op verkenning in de 
natuur? In de Knetter-brochure vind je zeker 
wat je wil! 

De brochures werden nog voor de  
kerstvakantie bedeeld in alle Wetterse basis- 
scholen. Je kan ze ook vinden aan het onthaal 
van de gemeentediensten, en op de website 
www.wetteren.be . 

Inschrijven kan vanaf 14 januari om 9 uur, liefst 
online via reservaties.wetteren.be. Je kan best 
al op voorhand een account aanmaken, als 
je er nog geen hebt.  Lukt dat niet? Kom dan 
naar de balie van de sporthal, Warandelaan 
14B of bel 09 369 84 70. 

HUIDIGE BESTUURSPLOEG 
WERKT VERDER

Wetteren doet nog even verder met 
het huidige bestuur. Dat komt omdat er 
klacht was ingediend tegen het verloop 
van de verkiezingen in oktober vorig 
jaar. De klacht werd verworpen, maar 
tegen die beslissing is beroep  
aangetekend. 

Omwille van dit alles legden de nieuw  
verkozenen hun eed nog niet af.  
Als alles loopt zoals voorzien, wordt 
op 16 januari de nieuwe bestuursploeg 
geïnstalleerd. Tot aan die eedaflegging 
blijven het huidige OCMW- en  
gemeentebestuur nog aan de slag.

We houden jullie verder op de hoogte 
via de gemeentelijke website.

NAAR EEN  
VERNIEUWDE BIB 

Van 7 t.e.m 31 januari is de  
hoofdbibliotheek volledig gesloten. 
Dan gebeurt de verhuis van de tijdelijke 
locatie naar de vertrouwde stek op de 
Markt. Tijdens de sluitingsperiode van 
de hoofdbib kan je wel terecht in de 
filialen in Massemen en Overbeke.

De heropening van de volledig  
vernieuwde bib zal op 1 februari zijn.  
Zet deze datum alvast in je agenda.


