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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 1 februari tot en met 22 februari 2019

30 JANUARI 2019

NIEUW VLAAMS  
WONINGHUURDECREET

Of je nu huurder, verhuurder of kotstudent 
bent, alle huurcontracten die vanaf  
1 januari 2019 worden gesloten vallen onder 
het Vlaams Woninghuurdecreet dat eind 
2018 werd ingevoerd. Dit geldt enkel voor 
huurovereenkomsten voor een woning als 
hoofdverblijfplaats of studentenwoning.  
Huurcontracten van vóór 1 januari 2019  
blijven onder de oude huurwetgeving vallen.

Het decreet bevat nieuwe regels rond o.a.  
de staat van het gehuurde goed, duur van  
het huurcontract, huurwaarborg,  
opzegmogelijkheden, onderverhuring en 
indexatie. 

Informeer je dus goed voor je als verhuurder 
of huurder een contract ondertekent!

Meer info vind je op de website  
www.woninghuur.vlaanderen.be 
 
Voor andere vragen kan je een afspraak  
maken bij het team Woon en Leef van  
gemeente Wetteren via www.wetteren.be.

NATUURUITSTAP  
2 en 3 februari 
WEEKENDJE ZEELAND: 
WINTERVOGELS IN DE DELTA 
Natuurpunt Scheldeland
vooraf inschrijven
antoon.blondeel@skynet.be
0477 32 16 78, liefst na 17u

CONCERT
2 februari – 20u
GWEN CRESENS QUARTET
cc Nova 

LEZING   
3 en 24 februari – 14u
GESCHIEDENIS FRANKENSTEIN 
VAN MARY SHELLEY
Hoorcollege met J.P.Van Bendegem, 
Vitalski en J.Braeckman. 
De Corridor, Olmenlaan 1

TEKST EN MUZIEKTHEATER
3 februari – 14.30u
ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER! 
COOLS & ZOON
cc Nova  

CURSUS
Van 5 tot 19 februari 
SMARTPHONE VOOR BEGINNERS 
ANDROID
LDC De Koffiebranderij 

SPEL
5 februari – 9u 
BELOTTINGSDAG MET 
VERWENNERIJ
LDC De Koffiebranderij 

CURSUS  
5, 12 en 19 februari  - 19u 
ZELF JE KOERSFIETS 
ONDERHOUDEN EN HERSTELLEN 
Openbare Bibliotheek 
cc Nova 

CURSUS    
vanaf 5 februari – 13.30u
VOLKDANS EN WERELDDANS
LDC De Koffiebranderij 

MUZIEK
6 februari – 20u
MICH WALSCHAERTS ZINGT 
cc Nova
 
CURSUS   

Vanaf 7 februari 
WORKSHOPS/GRAFFITI
CAZN
Atelier/Art Gallery - Salon Vilain 
XIIII-straat 1 
0474 88 60 45 
www.cazn1.net

TENTOONSTELLING
8 februari – 20u
SCHILDERKUNST  
MARTINE DEBAETS  
(Oostende, °1961)
De Corridor, Olmenlaan 1 

THEATERVOORSTELLING  
8 februari – 20u
KEUKENGEHEIMEN  
JOOST VAN HYFTE
cc Nova 

EETFESTIJN
9 en 10 februari
JAARLIJKS EETFESTIJN 
KFO Volksopbeuring
Muzieklokaal KFO Volksopbeuring, 
Dorpsplein 5a
info@volksopbeuring.be
www.volksopbeuring.be

TENTOONSTELLING  
van 9 februari tot 17 februari
FOTOTALENT 2019
Oost-Vlaamse Unie  
voor Fotografie vzw 
cc Nova 
lc.debacker@telenet.be

FUIF
9 februari – 21.30u
BARCODE 
Chiro Overschelde
Gemeentelijke Feestzaal, 
Schooldreef 40
leiding@chiro-overschelde.be
0494 36 05 05

WANDELEN
10 februari tussen 13u en 14.30u
‘VERZINSELING’  
VERHALENWANDELING VOOR 
HET GOEDE DOEL
Keuze tussen 2, 4 en 9km
Sportcentrum De Warande
vooraf inschrijven 
pieter_bracke@hotmail.com
verzinseling@gmail.com 

WORKSHOP
11 en 18 februari – 19u
DECORATIEVE KUNST 
UPCYCLING: EEN ZITBANK UIT 
AFVALHOUT
Openbare Bibliotheek
cc Nova 

WORKSHOP
12 februari – 10u
ALS SLAPEN NIET LUKT 
LDC De Koffiebranderij 

WORKSHOP  
12 februari – 14u
BLOEMSCHIKKEN 
LDC De Koffiebranderij 

WORKSHOP  
12 februari – 20u
MANTELZORGER,  
ZORG OOK VOOR JEZELF!  
Logo Gezond+ vzw 
LDC De Koffiebranderij  

CONCERT   
14 februari – 20u
MOZART X VIOLIN³   
Muziekkamers vzw 
cc Nova 
postbus@muziekkamers.be  

OPENDEURDAG
14 en 26 februari
OPENSCHOOLDAGEN  
(SCHOOL IN ZICHT) 
Gelieve vooraf in te schrijven. 
Basisscholen Wetteren Centrum   
   
CURSUS

15 februari – 9.30u
PRIKKELS OP VRIJDAG  
KRITISCH DENKEN 
Vormingplus Waas-en-Dender 
De Corridor   
   
LEZING

15 februari – 14.30u
VERKIEZINGEN EN FAKE NEWS 
MET EUROPAHUIS RYCKEVELDE 
OKRA Academie 
De Poort    
 
THEATERVOORSTELLING

15 februari – 20u 
Inleiding om 19.15u
BEGINNERS - THEATER 
MALPERTUIS  
cc Nova 

INCLUSIEF THEATER IN 
SINT-LODEWIJK

In de kapel van Sint-Lodewijk kan 
je naar een bijzondere voorstelling 
gaan kijken. Het Scheldeoffensief 
verzamelde goesting en talent voor 
theater bij mensen met een  
beperking in de regio en maakte een 
variant op Shakespeare’s ‘Winter’s 
Tale’.  ‘Wintersprookjeskwartet’ trekt 
in rechte lijn langs de Schelde van 
Oudenaarde over Gijzenzele en  
Merelbeke tot Wetteren.  
Dagcentrum Omega, MPI Sint- 
Lodewijk en cc Nova werkten mee 
om een acteursploeg van  
volwassenen samen te stellen.  
Frank Dierens begeleidde dit traject 
en Wetterse illustratrice Kaatje  
Vermeire zorgde mee voor de 
beelden. Dit is een sprookjesachtig 
locatieproject gekruid met warme 
soep en een robuust deken. 

Op 9 en 10 februari telkens om 19u, 
Kwatrechtsteenweg 168

Meer info:  
www.ccnovawetteren.be,  
09 365 20 20 

FLITSTEAM

De Flits-campagne wil ouders en kinderen  
stimuleren om ook in de winter te voet of 
met de fiets naar school te gaan, met extra 
aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. 
Alle goed zichtbare kinderen en kinderen met 
aandacht voor veiligheid kregen van het  
Flits-team een attentie. Zij kozen tussen 
fluohesjes, een fluo armbandje, fietslichtjes of 
spaakreflectoren. Tijdens deze donkere  
periode ging het Flits-team drie keer op pad.

TOURNÉE MINÉRALE:  
EEN MAAND ZONDER  
ALCOHOL

De DrugLijn en Stichting tegen Kanker roepen 
opnieuw op om in februari een maand geen 
alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen 
voor: alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, 
invloed op bijna alle organen in het lichaam en 
hangt samen met ongeveer 200 verschillende 
aandoeningen. Doe mee en geef je lichaam de 
tijd om te recupereren van je gewoonlijke al-
coholgebruik. Je voelt je gegarandeerd beter 
in je vel. Om je te amuseren heb je echt geen 
alcohol nodig. 

Meer info: www.tourneeminerale.be 

KERMIS IN MASSEMEN

Tijdens het weekend van 9 en 10 februari is 
het kermis in Massemen. Voor de veiligheid 
van de bezoekers zal de straat Dorpsplein 
plaatselijk afgesloten worden. Het verkeer 
wordt omgeleid via Massemsesteenweg,  
Brusselsesteenweg en Lambroekweg.  
Plaatselijk verkeer kan omrijden via  
Kapellekouter en Hofmeers. 
Geniet van de Sint-Apollonia kermis!

VRIENDSCHAPSFRAUDE ONLINE

Oplichters worden nog inventiever en slaan ook toe in de digitale wereld. Zij willen slechts één 
ding: slachtoffers in de val lokken en met hun centen gaan lopen. 

Kijk extra uit op sociale media en datingsites. Vaak lijken oplichters zó betrouwbaar.  
Ze proberen mensen in de val te lokken door een vertrouwensband op te bouwen en in te 
spelen op je gevoelens. Maar uiteindelijk vragen ze om geschenken, persoonlijke gegevens en 
vooral… geld.

Ben je op zoek naar een partner, vriend of luisterend oor via internet? Check de echtheid van 
het profiel, deel geen persoonlijke informatie, kijk uit voor “zielige” verhalen en hou je  
portemonnee in elk geval dicht. 

Meer info: www.temooiomwaartezijn.be 



Ontdek de nieuwe www.wetteren.be, een 
splinternieuwe website voor gemeente en 
OCMW Wetteren. Een deel is voorbehouden 
voor de sportliefhebber:  
www.dewarandewetteren.be, met alle  
informatie over het sport- en recreatiedomein.

Wat is de bedoeling? We willen de Wetteraars 
een makkelijk te gebruiken hulpmiddel geven: 
snel vinden wat je zoekt, van thuis uit heel wat 
aanvragen, en vlot een afspraak boeken als 
dat nodig is. De vorige website was na twaalf 
jaar verouderd en werkte moeilijk op gsm of 
tablet.

Daarom zijn we van nul gestart. Alles waarvoor 
de bezoeker bij de gemeente en OCMW  
terechtkomt is in kaart gebracht en zo  
duidelijk mogelijk beschreven. Via de  
degelijke zoekfunctie vind je snel wat je 
nodig hebt. Dan zie je in één oogopslag of een 
online aanvraag kan, en of een afspraak nodig 
is. 

Een afspraak maken is nu nog eenvoudiger: 

Een nieuwe  
website
met één klik is meteen het juiste product  
ingevuld. Ook met je gsm kan dit perfect. 

Zoveel mogelijk van thuis uit info vinden  
of zaken kunnen afhandelen is het idee 
erachter. We blijven verder werken aan een 
toegankelijke online dienstverlening. Nu al kan 
je veel attesten online aanvragen en meteen in 
je mailbox krijgen.

Kan je niet met de computer overweg? Geen 
probleem. Onze medewerkers staan voor je 
klaar, zowel aan de balie als telefonisch. 

Praktisch:  
de website www.sociaalhuiswetteren.be  
bestaat niet meer. Alle informatie staat samen 
op de vernieuwde www.wetteren.be. 

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuws-
berichten? Schrijf je dan via de site in op onze 
nieuwsbrieven. Ook de tweewekelijkse  
papieren nieuwsbrief blijft je nieuwshonger 
stillen. Snelle updates en nieuwtjes? Die lees 
je op de Facebook- en Twitterpagina. 

Je kind inschrijven voor het schooljaar 
2019-2020? Eerst aanmelden, dan inschrijven. 
Aanmelden betekent dat je via een website 
een school voor je kind kiest.

Wie moet aanmelden? Is jouw kindje geboren 
in 2017? Of heb je een kind dat al naar school 
mag maar nog niet ingeschreven is? Of wil je 
een andere school in Wetteren kiezen voor 
jouw kind? Dit is voor jou belangrijke info. 

Ook voor kleuters die wel in 2017 geboren zijn 
maar op het einde van het jaar en dus niet 
starten in het schooljaar 2019-2020.  
Net zoals kinderen die al een oudere broer  
of zus hebben in de school van je keuze.

Wanneer aanmelden? Alle kinderen melden 
aan van vrijdag 1 maart 2019 (12u) t.e.m.  
vrijdag 29 maart 2019 (middernacht).  
Het precieze moment van aanmelden maakt 
niet uit als het maar in deze periode is.  
Ga naar deze website:  
www.wetteren.be/naarschool. 

Waarom je best aanmeldt? Wie zijn of haar 
kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 28 mei 2019 
op de school gaan inschrijven. Tegen dan 
zullen kinderen in Wetteren al grotendeels 
aangemeld en ingeschreven zijn. Vermijd 
het risico dat je geen plaats meer hebt in de 
school van jouw keuze of in jouw buurt.  
Meld je dus zeker aan! 

Heb je thuis geen computer of wil je hulp bij 
het aanmelden?  
Infosessie aanmelden in Wetteren: 
Dinsdag 19 februari 2019, LDC De Koffie- 
branderij (Molenstraat 50) van 19u30 tot 
21u30. Schrijf je vooraf in voor deze infosessie 
via www.wetteren.be/naarschool of via  
naarschool@wetteren.be

De verschillende ondersteuningsmomenten 
vind je op www.wetteren.be/naarschool.  
Vanaf 01/03/2019 kan je iedere werkdag van 
10u - 12u en op dinsdag van 16u - 19u  
telefonisch terecht voor vragen op  
09 365 73 65 of via e-mail  
naarschool@wetteren.be

De nieuwe Bib 
is open!

Meld  
jouw kind  
op tijd aan

Ruim 400 bezoekers per dag, meer dan 20 
jaar lang, dat laat zich voelen. De bibliotheek 
op de Markt was dan ook dringend aan een 
opfrisbeurt toe. Kijk je reikhalzend uit naar 
het resultaat van de werken? Tijdens het 
openingsweekend op vrijdag 1 en zaterdag 2 
februari verwelkomen we je in de vernieuwde 
bibliotheek.

Wat verandert er? De bibliotheek blijft prat 
gaan op haar ruime keuze aan boeken, dvd’s 
en cd’s voor jong en oud. Een overzichtelijke 
plaatsing van de rekken en extra aandacht 
voor bewegwijzering leiden je sneller naar wat 
je zoekt. De krantenhoek verhuist naar  
achteraan in de bib. Voortaan lees je een 
krant, tijdschrift of boek met uitzicht op het 
leesterras. De computerhoek achteraan ruimt 
plaats voor een grote werktafel met inplug-
punten voor laptops. Kopiëren, printen en het 
internet raadplegen wordt samengebracht 

rond het centraal infopunt in de bib.  
Daar moet je ook zijn om je lees-, kijk- en  
luistervoer te lenen en terug te brengen.

Een “Van bib naar bed”-voorleesmoment, 
een digiWIJSneuzen voor kinderen, een 
Boekstart-workshop voor peuters, een Uit de 
platenkast van, een Wetters gesprek,… het is 
maar een greep uit het aanbod dat je in de 
gloednieuwe UiThoek van de bib kan  
ontdekken. Tijdens het openingsweekend 
trakteert de bib je op een voorsmaakje van 
die activiteiten. Op vrijdag ligt de focus op  
muzikale ontdekking, op zaterdag gaan  
gezinnen aan het experimenteren met  
drukwerk en hologrammen.

Meer info: bibliotheek Wetteren,  
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be, 
www.bibliotheekwetteren.be.

LAATSTE KANS:  
GROEPSAANKOOP  
GROENE STROOM EN GAS 

Vrijblijvend inschrijven voor de groeps- 
aankoop 100 % groene stroom en aardgas kan 
nog t.e.m. 4 februari 2019.  
Via www.samengaanwegroener.be  
(doorklikken op provincie O-VL).  
Alle gegevens vind je op je laatste  
eindafrekening van elektriciteit en aardgas.

Je beslist pas om over te stappen als de  
winnende energieleverancier bekend is.  
Geen toegang tot internet? Maak een afspraak  
via 09 369 00 50 en breng je laatste  
eindafrekening mee. Gratis infolijn: 0800 76 101 
(werkdagen van 9 tot 20 u).

VLAAMSE  
VERBETERINGSPREMIE  
STOPT IN ZIJN HUIDIGE VORM

De verbeteringspremie wordt opgenomen in 
de ‘Overkoepelende Renovatiepremie’. Deze 
premie kan je vanaf 1 februari 2019 aanvragen. 
Let op de gewijzigde voorwaarden, o.a. :

• Inkomen van 2 jaar geleden  
 als referentie (i.p.v. 3) 
• Woning moet minstens 30 jaar  
 in gebruik zijn (i.p.v. 25) 
• Facturen mogen maximaal 2 jaar  
 oud zijn (i.p.v. 1) 
• Premieberekening op basis van  
 factuurbedrag exclusief  BTW

De bestaande verbeterings- en aanpassings-
premie in zijn huidige vorm kan je nog  
aanvragen tot 31 mei 2019.

Meer info:  
www.wonenvlaanderen.be/verbouwen  
of maak een afspraak via www.wetteren.be

KOOP VOORDELIG EEN ROOKMELDER  
EN STEUN DE STICHTING BRANDWONDEN

Tot eind april 2019 kan je in het gemeentehuis kwaliteitsvolle rookmelders kopen aan  
voordeelprijs (€ 16 per stuk). Je hebt geen afspraak nodig hiervoor. De opbrengst gaat naar  
de Stichting Brandwonden. 

Een goede rookmelder verhoogt je overlevingskans bij brand. Hang best op elke verdieping  
van je woning een rookmelder. Vanaf 1/1/2020 wordt dit zelfs verplicht.

Deze rookmelders zijn streng gecontroleerd. Ze hebben een vaste batterij die 10 jaar meegaat. 
De Stichting Brandwonden zorgt voor dienst na verkoop en geeft graag meer informatie.

De Stichting Brandwonden (www.brandwonden.be) helpt slachtoffers met brandwonden.  
Daarnaast voert de stichting een intensief preventiebeleid om het aantal brandslachtoffers  
terug te dringen.


