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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 

NB 300: aanbod van 2 maart tot en met 15 maart 2019

VRIENDEN VOOR ALTIJD  
IN DE BIB

Tijdens de jeugdboekenmaand in maart 
draait alles om vriendschap. Lezen en 
voorlezen worden nóg leuker met je 
vriendjes erbij.  
Op 2 maart ontdekken baby’s, peuters en 
hun ouders in de bib het plezier van  
boeken tijdens een workshop van Inge 
Umans.  
Op 15 maart trakteert Katrien Pierlet  
je op verhaaltjes voor het slapengaan  
(van 3 tot 6 jaar). Op 29 maart ga je  
“van bib naar bed” met de verhalen  
van Christine Verheyden (van 6 tot 9 jaar).

Wil je een vriend je favoriete jeugdboek 
cadeau doen? Laat een briefje achter  
in de bib. Wie weet vervullen wij je  
boekendroom…

Meer info:  
bibliotheek Wetteren 
09 369 26 78 
bibliotheek@wetteren.be 
www.jeugdboekenmaand.be
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WAT DOE JIJ  
IN DE KROKUSVAKANTIE?

Familiefilm? 
Op donderdag 7 maart brengt cc Nova de 
prachtige animatiefilm ‘De Grote Boze Vos 
en Andere Verhalen’ (5+).  In en rond een 
boerderij krijgen de dieren af te rekenen met 
grote uitdagingen. Met de stemmen van Ruth 
Beeckmans, Jan Schepens, Gène Bervoets en 
David Davidse. Zorgeloos schateren voor jong 
en oud! Info en tickets via cc Nova.

Geniet gratis van de tweede FC De  
Kampioenen-film “Jubilee General” in LDC  
De Koffiebranderij (Molenstraat 50) op  
woensdag 6 maart van 14 tot 16.30u. 

High Tea? 
Op zondag 10 maart kan je met vrienden of 
familie iets (bijzonder) lekker beleven.  
Om 14u vertrek je aan het kasteeltje van De 
Warande en volg je samen met de gids het 
mooie Papeleupad. Nadien verwent La Koer 
je met heerlijke lekkernijen zoals taartjes, 
scones, driehoekige sandwiches... en diverse 
soorten luxe thee of koffie.  Inschrijven kan via 
toerisme@wetteren.be of 09 366 31 04.  
Wandeling en high tea samen aan €15 per 
persoon, €10 voor kinderen.

ANIMATOR WORDEN OP 
SPEELPLEIN WESP

Speelplein WESP is op zoek naar  
enthousiaste animatoren. Wil jij ervoor zorgen 
dat onze kinderen hun vakantie nooit meer 
vergeten en mee de toffe, zotte en coole  
animator spelen? Neem dan zeker een kijkje 
op www.speelpleinwetteren.be/animatoren en 
dien je kandidatuur, vrijwilligersnota en attest 
in vóór 1 april 2019. Samen maken we er een 
topzomer van! Voor jou hebben we alvast 
een fantastische vriendengroep klaar die je 
meeneemt op sleeptouw.

WAS GENOMINEERD VOOR 
PRIJS PUBLIEKE RUIMTE

Wetteren aan de Schelde (WAS) is bij de top 
vijf om dit jaar “beste openbare ruimte van 
België” te worden. Het plein Rode Heuvel,  
dat aansluit op de nieuwe fiets- en  
voetgangersbrug en verbonden is met de 
Markt, werd uitverkoren voor deze  
prestigieuze prijs.

Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte deze 
onderscheiding uit. Wetteren is terecht  
trots op Rode Heuvel: in plaats van een 
verwaarloosde bedrijfssite hebben we nu een 
aangenaam, mooi en praktisch centrumplein 
erbij. De uitreiking vindt plaats tijdens de  
slotsessie van het Congres Publieke Ruimte. 

Stem vandaag nog en druk je waardering uit. 
Stemmen kan tot uiterlijk zondag 10 maart 
middernacht via deze link:  
https://www.congrespubliekeruimte.info/ 
nominaties-prijs-publieke-ruimte/

Tip: Bekijk eerst de vijf projecten en nadien 
kan je Wetteren naar de eerste plaats  
schuiven en jouw volgorde bepalen.

OCMW Wetteren zoekt een voltijds 
verzorgende aan huis om de klanten te 
bedienen in regio Wetteren, Laarne en 
Wichelen. Je staat in voor huis- 
houdelijke taken en verzorgende taken 
bij alleenstaande klanten en gezinnen, 
met verschillende en uiteenlopende 
problematieken.

Je beschikt over een diploma of attest 
zorgkundige. Je kan je verplaatsen 
binnen de regio Wetteren, Laarne, 
Wichelen. Ervaring in thuiszorg is een 
pluspunt

De volledige functiebeschrijving en 
de toelatingsvoorwaarden vind je via 
www.wetteren.be/vacature- 
verzorgende-aan-huis-2

ETEN & DRINKEN
2 maart – 17.30u
SPAGHETTIFESTIJN 
Chiro Overschelde
Scheppersinstituut,  
Cooppallaan 128

DANSVOORSTELLING
2 maart – 20u 
AS LONG AS WE -  
THERE THERE COMPANY
cc Nova  

LEZING  
3 maart – 11u  
INTERVIEW AUTEURS BOEK 
‘MEANDERTAAL’ 
KALKENSE MEERSEN 
Het Gesproken Dagblad 
Spoorweglaan 136
0476 414 287
www.cafetgesprokendagblad.be

SPORTKAMPEN
Van 4 tot 8 maart
KLEUTERSPORTKAMP -  
LICHT EN DONKER /
OMNISPORT (6-12) 
Sporthal De Warande
Sport- en Recreatiecentrum  
De Warande 

BEURS
Van 4 tot 9 maart 
BELGISCHE FRANKEN IN EEN 
OUDE SOK!
Brick Planet voor de 
LEGO-liefhebbers
Brick Planet
Moerstraat 116 

LEZING   
5 maart – 14u 
TEXTIEL IN WETTEREN 
LDC De Koffiebranderij 

KINDERWORKSHOP
6 maart – 14u
DIEREN BOETSEREN MET 
KINDEREN 
Parochiecentrum 
Oude Aardeweg 38A 

CONCERT
8 maart – 20u
HINGES OF LUCK -  
DOUGLAS FIRS
cc Nova 

THEATERVOORSTELLING
8 maart – 20u
GOUDEN TANDEN -  
DAAN HUGAERT 
De Corridor 
Olmenlaan 1

LEZING  
8 maart – 14.30u
ONS HART - DR. RIET DIERCKX
OKRA Academie 
De Poort

LEZING  
Vanaf 9 maart – 10u 
BEELDEN VAN DE MENS -  
JORIS CAPENBERGHS
De Corridor
Inschrijven vooraf  
franky@decorridor.be

MUZIEKTHEATER
9 maart – 20u 
DON JUAN, EEN OPERA -  
DESCHONECOMPANIE
cc Nova 

FILM
10 maart – 10u
MOVIE FOR KIDS 
‘t Schoolke Kwatrecht
Biezen 2
www.kwatrecht.be

LEZING  
12 maart – 10u
DAG VAN DE MUZIEK 
OKRA Academie 
De Poort

SPORT & GEZONDE VOEDING
vanaf 13 maart – 9.30u
LEKKER BEWEGEN - 
OKRA & SPORTDIENST 
WETTEREN
Sporthal De Warande
Vooraf inschrijven via Okra-
trefpunt of sporthal

CURSUS
vanaf 13 maart – 14u 
INTERCULTURELE VORMING - 
ITALIË IN DE KIJKER
Davidsfonds Academie 
De Poort
academie@davidsfonds.be

LEZING   
14 maart – 14u 
LEVEN MET PSORIASIS
Vormingplus Waas-en-Dender 
LDC De Koffiebranderij 

WORKSHOP   
14 maart – 19.30u 
KOOKLES - DE NIEUWE 
VOEDINGSDRIEHOEK 
KVLV Wetteren centrum
Parochiecentrum
Oude Aardeweg 38A
kvlvWetterencentrum@hotmail.
com

VORMING
14 maart – 19.30u
EEN PUBER IN HUIS, HOE 
COMMUNICEER JE ER MEE?
Huis van het Kind LWW 
Scheldedreef 52
info@huisvanhetkindlww.be
www.huisvanhetkindlww.be

LEZING  
15 maart – 20u 
BLUES, EEN MERKWAARDIG 
FENOMEEN
BERT VANDENBERGHE
De Corridor 
Olmenlaan1

VOORZITTERS EN BIJZITTERS 
GEZOCHT!

Op 26 mei verkiezen we onze vertegenwoor-
digers in de Vlaamse, federale en Europese 
regering. Heb je altijd al eens willen weten hoe 
het er achter de schermen aan toe gaat in een 
stembureau, of sta je graag in het centrum van 
de (democratische) actie?  
Stel je dan kandidaat als vrijwillige voorzitter 
of bijzitter via www.wetteren.be/verkiezingen 
vóór 31 maart 2019. Indien je wordt  
geselecteerd, sturen wij je in de loop van de 
volgende maanden een oproepingsbrief. 

  



Je kind inschrijven voor het schooljaar 
2019-2020? 
Eerst aanmelden, dan inschrijven.  
Aanmelden betekent dat je via de website een 
school voor je kind kiest:  
www.wetteren.be/naarschool

Wie moet aanmelden?  
Is je kind geboren in 2017? Of heb je een zoon 
of dochter die al naar school mag gaan maar 
nog niet ingeschreven is? Of wil je een andere 
school in Wetteren kiezen voor jouw kind? 
Dan is dit voor jou belangrijke informatie. 

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

Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan 
pas vanaf 28 mei 2019 op een school gaan 
inschrijven. 

Meld je kind 
op tijd aan! 
Heb je thuis geen computer of wil je hulp bij 
het aanmelden? 

Voor hulp kan je hier terecht: 
 In de basisscholen van Wetteren 
 In het CLB: 

  Vrij CLB Hoenderstraat 53,  
  Wetteren (09 365 22 21) 
  CLB GO! Grote markt 25,  
  Dendermonde (052 33 88 80) 
 In de bibliotheek van Wetteren tijdens de  

 openingsuren 
Er wordt ondersteuning voorzien: 
 Iedere donderdagvoormiddag (van 9u tot  

 12u) tijdens de inloopmomenten van Huis  
 van het Kind LWW ( Scheldedreef 52,  
 Wetteren) 
 Op dinsdag 12 en 26 maart 2019 van 16u  

 tot 19u in het Huis van het Kind LWW  
 (Scheldedreef 52, Wetteren)

Vragen?  
Naarschool@wetteren.be  
09 365 73 65 (Iedere werkdag tussen 10u en 
12u en dinsdag tussen 16u en 19u.)

Een nette gemeente is een aangename 
gemeente, daarom werd er een extra team 
ingezet voor het opruimen van afval op het 
openbaar domein. Ook de aandacht voor 
sluikstort werd verhoogd. 

Door een intensere samenwerking tussen de 
wijkinspecteurs en de gemeente liepen de 
voorbije vijf maanden al 65 vervuilers tegen 
de lamp. Dat is vijf keer zoveel als het jaar 
voordien. 

In en naast openbare straatafvalbakjes  
worden zo goed als dagelijks dichtgeknoopte, 
met huishoudelijk afval gevulde plastic zakjes 
gedropt. Afval dat thuishoort in de gele  
restafvalzakken! Straatafvalbakken zijn er 
enkel voor klein afval dat op straat ontstaat, 
zoals snoepverpakkingen, blikjes die je  
onderweg leegdronk, zakdoekjes, (gedoofde) 
sigarettenpeuken, kauwgom, ….

De mannen die dagelijks de straatafval- 
bakken leeg maken verzamelen die zakjes met 
huishoudelijk afval. Na identificatie van de 
sluikstorter wordt een proces-verbaal opge-
maakt door de politie. De sluikstorter moet de 
kosten betalen voor het opruimen, afvoeren 
en verwerken van zijn afval (700 euro).  
Met dat bedrag kan je wel heel veel  
huisvuilzakken kopen!

Niet enkel sluikstort, maar ook zwerfvuil 
(papiertjes, blikjes, … op en langs de straten, 
voetpaden en bermen) vervuilt onze ge-
meente. Wetteren mooi(er) maken kunnen 
we samen doen. Al verschillende Wetteraars 
claimden hun straat of plein via  
www.mooimakers.be en houden hun buurt 
netjes. Jij ook?

De strijd  
tegen  
sluikstort

Gemeente-
school  
Kleuterboompje 
bestaat  
60 jaar

In de loop van 2019 vinden heel wat  
activiteiten plaats om het zestigjarig jubileum 
te vieren. Je blijft op de hoogte via Face-
bookpagina Oudercomité ’t Kleuterboompje. 
Als afsluiter van dit feestjaar is er op zondag 
15 september in de school een groot feest.  

Vorige zaterdag werd de spits afgebeten door 
een fel gesmaakte quiz in De Poort.  
Zet zondag 31 maart al in je agenda, want dan 
kan je een lenteontbijt bestellen. Op zaterdag 
11 mei gaan ze met hun kleuteroptreden in  
cc Nova terug in de tijd.

Een werkgroep bereidt een tentoonstelling 
voor over ’t Kleuterboompje vroeger en nu. 
Help hen ook mee en bezorg foto’s (klas-  
of individueel), anekdotes en laat weten wat 
er van de kleuters is  geworden (beroemde 
zangers, kunstenaars, bedrijfsleiders, bekende 
Wetteraars…)? Ook foto’s van de omgeving en 
het schoolgebouw zijn meer dan welkom. 

Alles wat je kan verzamelen wordt met  
open armen ontvangen door de gemeente- 
archivaris, Jeroen Trio (Kerkstraat 1).  
Jouw foto’s e.a. worden ingescand, zodat je ze 
maar een paar dagen hoeft te missen. Geraak 
je zelf niet tot bij de archivaris, mail dan naar 
60jaarkleuterschool@wetteren.be om een 
afspraak te maken met Jeroen. Met jouw hulp 
wordt het een onvergetelijke tentoonstelling 
op een groots feest. Met onze kleuters, van 
toen en nu! 

Meer informatie: 09 369 53 94 

WANDELING OP WIELTJES

Het is niet altijd evident om van de natuur te 
genieten als je in een rolstoel zit of … als je een 
kinderbuggy mee door de velden moet sleu-
ren. Op zondag 17 maart gaan wij graag samen 
met jou op stap en neem vooral die twee-, 
drie- of zelfs vierwieler mee.

Tijdens deze wandeling, uitgestippeld voor 
rolstoelgebruikers en gezinnen met een buggy, 
genieten we van de rustgevende omgeving en 
van de natuur. We vertrekken om 14 uur aan 
het Prullenbos. Voorzie minstens 1 begeleider 
(met goede fysiek) per rolstoel/buggy want 
onze gidsen kunnen niet iedereen tegelijk een 
duwtje in de rug geven.

Stip 17 maart al aan in je agenda en kom 
samen met je familie en vrienden naar deze 
eerste Wandeling op Wieltjes in jouw regio.

De wandeling is gratis en komt tot stand door 
de goede samenwerking met Pasar vzw.

OPROEP STANDHOUDERS: 
LOKALE STREEKPRODUCTEN- 
EN AMBACHTENMARKT

Naar aanleiding van ‘1000 jaar Massemen’ zal 
Erfgoeddag 2019 in Massemen plaats vinden.  
Op zondag 28 april is het thema ‘Hoe maakt u 
het?’. Om het feestjaar extra uitstraling te  
geven organiseren we de allereerste lokale 
markt in Massemen (in 1000 jaar) in  
samenwerking met plaatselijke handelaars  
en ambachtslui.

Maak jij een typisch streekproduct? Zit jouw 
familie al generaties in dezelfde handel?  
Heb je een ambachtelijk (bij)beroep?  
Schrijf je dan snel in voor deze markt op 
Erfgoeddag!

We zoeken enthousiaste standhouders  
die hun streekproducten willen laten  
proeven, verkopen en/of hun ambachten 
willen demonstreren. Standhouders uit 
Massemen, Wetteren  en omgeving krijgen de 
voorkeur. Om voldoende afwisseling  
te hebben zullen standhouders van  
streekproducten en ambachten met een uniek 
aanbod een streepje voor hebben.

Meer info: inge.vandamme@wetteren.be  
of 0490 444 214


