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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 13 april tot en met 26 april 2019

BUITENSPEELDAG!

Op 24 april is het Buitenspeeldag. Dat is de 
jaarlijkse dag waarop het recht op buiten 
spelen gevierd wordt. Dit jaar spelen we op de 
Markt en op Rode Heuvel. 

Op deze leuke speelnamiddag valt heel wat te 
beleven! Je kunt klimmen, dansen, springen, 
sporten, knutselen, en nog veel meer. Zet de 
tv dus uit, leg de gamecontroller aan de kant, 
en kom naar de Markt en Rode Heuvel.

Kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom 
tussen 13 en 17 uur. Er wordt een vieruurtje 
voor de kinderen voorzien. We rekenen op de 
(groot)ouders om toezicht te houden.  
De Buitenspeeldag is gratis. Kom zoveel  
mogelijk met de fiets of te voet.

Meer info:  
09 369 00 50 of jeugddienst@wetteren.be

10 APRIL 2019

LOKALE HELDEN  
IN WETTEREN 

Op vrijdag 26 april steunen cc Nova en zes 
Wetterse cafés muzikaal talent van eigen 
bodem! Op zes locaties worden concerten 
gegeven in de meest uiteenlopende genres. 
De locaties zijn makkelijk te voet en met de 
fiets te bereiken, zodat je zelf je Lokale  
Helden-parcours kunt samenstellen.  
De toegang is gratis. 

Laat je verrassen door deze line-up: 
19 u:  Moondance – cultuurcafé Nova 
20 u:  Fungus in Mugs – Posthotel  
 DFine – ’t Gedacht 
20.45 u:  Project Basement – ’t Alternatief 
 Sam De Troyer – ‘t Gesproken  
 Dagblad 
21.30u:  Young Foxes – Lemonbar 
22 u:  Nickle ’n Dime – cultuurcafé Nova 
22.15u:  Sam De Troyer – ’t Gesproken  
 Dagblad 
23 u:  Jesus has a twin – Posthotel 
 DFine – ’t Gedacht 
23.30u:  The Leslies – Lemonbar 
00.30 u:  Mise en Scene – ’t Alternatief

Meer info: www.lokalehelden.be ACTIEWEEK CONTROLE CORRECTE AFFICHERING HUURPRIJS

Als je een woning/appartement/studio te huur stelt, dan ben je verplicht om deze gegevens te 
vermelden in de advertentie of raamaffiche: de maandelijkse huurprijs, gemeenschappelijke 
kosten en EPC (EnergiePrestatieCertificaat). Dit om discriminatie op de private huurmarkt tegen 
te gaan.

Woonplus (Laarne-Wetteren-Wichelen) ziet steekproefgewijs toe op deze regel. De laatste week 
van april 2019 zullen er ook zeer gerichte controles zijn in de drie gemeentes.

Het politiereglement voorziet een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) van  
100 euro voor het niet correct of onvolledig afficheren van de huurprijs. Ook het Vlaams Energie 
Agentschap controleert of je EPC geldig is. Boetes schommelen van 500 tot 5000 euro.

Vragen over de toepassing van het reglement?   
Neem contact op met het team Woon en Leef in Wetteren via www.wetteren.be Wil je een  
gratis raamaffiche “te huur”? Deze kan je tijdens de openingsuren afhalen aan de infobalie.

LEREN JOGGEN IN DE LENTE  

Na de Paasvakantie start de nieuwe reeks  
“Leren joggen voor volwassenen”.   
Vanaf dinsdag 23 april kom je naar De  
Warande voor deze gezonde en goedkope 
sport in open lucht. Vergeleken met  
andere sporten, bouw je in relatief korte tijd je 
conditie op. Leren joggen in groep werkt ook 
motiverend. 

Tien weken lang krijg je deskundige  
begeleiding om op een verantwoorde manier 
conditie op te bouwen. Einddoel is 5 km  
kunnen joggen. Twee maal per week, op  
dinsdag- en donderdagavond om 19 uur, wordt 
een half uurtje gejogd op de Finse piste.

Inschrijven en betalen doe je op de eerste 
dinsdag (23 april) vanaf 18.30uur aan de balie 
van de sporthal De Warande.

Meer info: 09 369 84 70  
of via www. dewarandewetteren.be

OCMW WETTEREN  
ZOEKT EEN VOLTIJDS  
KINDERBEGELEID(ST)ER 

voor een tijdelijke opdracht (vervanging 
van afwezige collega) in het kinderdag-
verblijf De Kleine Prins, Blekerijstraat 18, 
9230 Wetteren

- Je hebt een diploma in kinderzorg,   
 jeugdzorg, … en/of beschikt over een  
 certificaat kinderzorg of begeleider in  
 kinderopvang. Check de vereisten op  
 https://www.kindengezin.be/img/ 
 kwalificaties-schema-max18plaatsen. 
 pdf  
- Je staat in voor baby’s (0-18maanden) 
- Flexibel werken tussen 7 u en 18.06 u. 
- Je bent onmiddellijk beschikbaar. 
- Ervaring in kinderzorg is een pluspunt.

Op de website van gemeente Wetteren 
kan je de volledige functiebeschrijving 
nalezen: www.wetteren.be/vacatures- 
gemeente-ocmw  

Vragen? Contacteer Els De Winter op  
09 365 67 07 of vacature@wetteren.be 
Interesse? Stuur een mail met je  
motiverend schrijven en curriculum vitae 
naar vacature@wetteren.be

FIETSTOCHT  
14 april – vanaf 13 u
SNEUKELTOCHT
KLJ Wetteren 
Giezeveld 19
www.klj-wetteren.be

FIETSTOCHT  
14 april - 14 u
GESCHIEDENIS EN EVOLUTIE 
TEXTIEL IN WETTEREN
Start sporthal
0478 05 00 08 
info@scheldelandsegidsen.be 
marie-jeanne.buyle@hotmail.com 

SPORTKAMP

Van 15 tot 19 april 
BOERDERIJKAMP VOOR 
KLEUTERS
Vooraf inschrijven
Sporthal De Warande 

SPORTKAMP

Van 15 tot 19 april 
ABC, IEDEREEN DOET MEE
Vooraf inschrijven
Sporthal De Warande 

ETEN & DRINKEN  
16 april - 14 u 
HAARHEM CAFÉ
LDC De Koffiebranderij
info@haarhem.be

ETEN & DRINKEN  
21 april – vanaf 10 u
PAASBRUNCH EN 
EIERZOEKTOCHT - 
SPEELPLEIN WESP
Klooster Massemen
Vooraf inschrijven
speelpleinwerking@wetteren.be

WANDELEN

21 april – 14 u
OP ZOEK NAAR 
DE PAASHAAS - 
MOLENBEEKPAD (6 km)
start: Linde in Massemen
toerisme@wetteren.be
Vooraf inschrijven

FEEST  
22 april  - 10 u 
BLOEIEND KWATRECHT - 
OPENINGSROUTE 
Start: ‘t Schoolke Kwatrecht

SPORT  
22 april - 14.30 u 
PAASSCHIETING OP 
STAANDE WIP 
K.H.M. De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde Z/N, Ten Ede
deverenigdevrienden.wordpress.com

CURSUS

vanaf 23 april - 9 u 
FOTO’S DELEN EN BEWERKEN 
MET SMARTPHONE IPHONE - 
ANDROID & IOS 
LDC De Koffiebranderij 

CURSUS

Vanaf 23 april - 14 u 
FUNDANCE
LDC De Koffiebranderij 

LEZING

23 april - 20 u 
HET FITTE BREIN -  
ILKA DE BISSCHOP
Openbare Bibliotheek  
Vooraf inschrijven

FILM

24 en 25 april - 20 u 
GIRL 
Nova@themovies
cc Nova 

CURSUS  
Vanaf 25 april - 10 u 
LIJNDANS VOOR BEGINNERS  
LDC De Koffiebranderij 

SPORT  
25 april - 19 u 
BEGELEIDE 
AVONDWANDELING 
WSV Wetteren 3010
Sportcentrum De Warande
rudy.vanderheyden1@skynet.be 
09 252 33 33 

LEZING   
26 april - 14.30 u 
HET INTERBELLUM EN DE IMPACT 
OP ONS HUIDIG LEVEN,
met Frans-Jos Verdoodt
OKRA Academie 
De Poort
okra.academie.wetteren@telenet.be 

LEZING   
26 april - 20 u 
RUDOLF HECKE 
DE SIXTIES. SEKS! DRUGS!  
ROCK-’N-ROLL! REVOLUTIE!
De Corridor 
Olmenlaan 1

TONEEL  
vanaf 24 april 
VEEL BETERSCHAP -  
KORT DOOR DEN BOS
Loods Verstraeten
Kortenbosstraat 70
www.kortdoordenbos.be



Dit jaar is de #sportersbelevenmeer-award 
aan zijn derde editie toe. Aan de hand van 
verschillende criteria daagt Sport  
Vlaanderen de gemeentes uit om extra  
beleving toe te voegen aan de lokale  
sportwerking. Elke gemeente die dit tot een 
goed einde brengt mag zich één jaar  
#sportersbelevenmeer-gemeente noemen. 
De uitdagingen stimuleren de inwoners om 
meer te bewegen of te sporten. 

De eerste uitdaging in Wetteren is de “Sport-
foto van de Maand”. Van april tot en met 
september kan je als sportende Wetteraar 
deelnemen aan deze uitdaging.

Heb je een leuke, verrassende of ongeziene 
foto van je bewegende zelf, van je sportende 
vrienden, familieleden, club of team?  
Doe dan zeker mee en maak kans om winnaar 
van de “sportfoto van de maand” te worden. 
Laat je creativiteit en de sporter in jou los en 
bezorg ons het resultaat op foto. 

Sporters  
beleven meer
Tot en met september kiest de jury van de 
sportdienst elke maand de origineelste of 
leukste foto uit alle inzendingen.  
De maandwinnaar krijgt niet alleen een 
10-beurtenkaart voor het zwembad  
(binnen- of buitenbad), maar deze foto wordt  
uitvergroot en krijgt een plaats op the wall of 
fame van de sporthal. Stuur jouw originele 
foto vanaf nu en de volgende maanden naar 
sport@wetteren.be. De winnaars worden 
bekend gemaakt in deze gemeentelijk  
nieuwsbrief. Je mag elke maand meedoen, … 
maar je kan maar één keer winnen.

Deze fotoactie kadert in  
#sportersbelevenmeer van Sport Vlaanderen. 
Andere sportieve uitdagingen zullen volgen 
dit jaar. Diverse topics komen nog aan bod: 
G-sport, gezinssport, maand van de sport-
club, schoolsport, natuursport en sport op het 
werk.

Erfgoeddag draait dit jaar rond het centrale 
thema “Hoe maakt u het?”. In dit feestjaar 
voor Massemen concentreren de activiteiten 
zich in het lindedorp op zondag 28 april.

Enthousiaste standhouders vormen de eerste 
lokale streekproducten- en ambachten-
markt in Massemen, met vakmannen en 
-vrouwen uit eigen streek. Kom proeven, 
kijken en kopen van 10.30 tot 18 uur in de  
Watermolenstraat (tussen Dorpsplein en  
Van Hauwermeirsmolen).  
Meer info: inge.vandamme@wetteren.be

De pelgrimsroute verbindt verschillende  
Martinusgemeentes (van Utrecht in Nederland 
tot Tours in Frankrijk), waaronder ook  
Massemen, met elkaar. 1000 jaar Massemen  
is de ideale gelegenheid om een Martinus-
wandeling te doen. Starten om 9 uur op de 
Grote Markt in Aalst voor een tocht van 25 km 
via Lede, Oordegem en Westrem (of ingekort 
traject van 16 km). Meer info vind je op  
www.wegvanwetteren.be. 

Inschrijven kan via toerisme@wetteren.be. 

Ben je een recreatieve fietser? Dan is de  
Martinusfietsroute (lus van 54 km) die WTC 
Lambroek organiseert echt iets voor jou. 
Je kan kiezen tussen een groepsrit onder 
begeleiding of een solo-rit. Inschrijven is in 
beide gevallen nodig. De route loopt ook over 
onverharde wegen en is minder geschikt voor 
racefietsen.  
Alle info: www.wtc-lambroek.be. 

De Van Hauwermeirsmolen (Watermolenstraat 
64) is een werkende watermolen en staat op 
Molendag open voor het ganse gezin.  
Van 10 tot 18 uur bak je zelf een broodje, proef 
je het verschil tussen Romeins, Middeleeuws 
of oorlogsbrood en zijn er rondleidingen en 
maaldemonstraties. Stap nadien op een  
huifkar met twee rasechte boerenpaarden 
en laat je naar de windmolen in Oordegem 
brengen.  
Meer info:  
www.watermolenmassemen.blogspot.com

Erfgoeddag in 
Massemen

Welkom  
zwaluwen

Nog even en de terugkeer van de zwaluwen 
kondigt de lente aan. Onze zwaluwen  
overwinteren in Afrika en vliegen in het  
voorjaar duizenden kilometers om bij ons  
te komen broeden. 

Zie je plots opvallend veel bedrijvigheid aan 
je gevel of in je stal? Dan is dat fantastisch 
nieuws! Want nestplaatsen voor zwaluwen 
worden altijd maar zeldzamer.  
Onze bouw- en verbouwijver dicht gaten 
en spleten, sluit de poorten van schuren en 
geeft gevels een strakke look. Maar zwaluwen 
hebben hoekjes en kantjes nodig om hun nest 
te bouwen.

Als dank voor je gastvrijheid beloont het  
gemeentebestuur je met een jaarlijkse  
subsidie van 25 tot 65 euro, afhankelijk van 
het aantal bezette nesten. Zowel kunstnesten 
als natuurlijke nesten komen in aanmerking.  
Je kan je subsidieaanvraag indienen vanaf  
15 mei tot 30 juni. Zowel landbouwers als  
de eigenaars of huurders van huizen in woon-
wijken komen in aanmerking.

Meer info en alle voorwaarden vind je via: 
www.wetteren.be/subsidie-voor- 
bewoonde-zwaluwnesten ZIN IN MEER DRAMA IN JE WEEKEND?

BRUUT is een inclusief theateratelier (16+) van Het Scheldeoffensief waarbij mensen met en 
zonder beperking samenkomen om theater te spelen.  
Begeleid door theatermakers Frank Dierens en Sari Veroustraete ga je samen op zoek naar wat 
theater kan betekenen. Theaterervaring of techniek is niet vereist, wel veel goesting om theater 
te spelen in een inclusieve context. We sluiten af met koffie en een broodje.

Kom op zaterdag 27 april van 10 tot 12 uur naar CC Nova (Molenstraat 2B). Je kan gratis  
inschrijven maar reserveren is wel nodig. Dat kan via cc.nova@wetteren.be of 09 365 20 20

Meer info: www.hetscheldeoffensief.be 

VACATURE VOOR  
HUISHOUDELIJK  
MEDEWERK(ST)ER 

Heb je zin in een nieuwe uitdaging in regio 
Wetteren? Maak je graag alles kraaknet?  
Dan ben jij de persoon die OCMW Wetteren 
zoekt!  
- Je poetst bij mensen thuis met  
 dienstencheques. 
- Je kan klanten in regio Wetteren vlot  
 bereiken: (brom-)fiets of auto. 
- Halftijds, 4/5de of voltijds werkregime is  
 mogelijk. 
- Je werkt van 8 tot 12 u en/of  
 van 13 tot 17 u. 
- Ervaring in poetsen is een pluspunt.

Op de website van gemeente Wetteren vind je 
de volledige functiebeschrijving:  
www.wetteren.be/vacatures-gemeente-ocmw 
De selectieprocedure bestaat uit een  
sollicitatiegesprek.

Meer weten? Contacteer Els De Winter op  
09 365 67 07 of via vacature@wetteren.be

Interesse? Bezorg je motivatiebrief en  
curriculum vitae via vacature@wetteren.be 
of via post aan Gemeentebestuur, dienst HR, 
Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.

 

BOEKVOORSTELLING NIET 
BANG TE KRIJGEN

Auteur Do Van Ranst en illustrator Wim Finck 
stellen op zaterdag 27 april om 10.30 uur het 
boek “Niet bang te krijgen” voor in de bib.  
Do Van Ranst herschreef negen  
volksverhalen uit onze regio tot een vlot  
leesbare tekst. Wetteraar Wim Finck zette er 
frisse tekeningen bij. Ze lezen hun favoriete 
stukken voor uit het boek.  
Achteraf knutselen de kinderen nog een  
souvenir met Studio Flamingo.

Voor iedereen vanaf 6 jaar. Deelnemen is 
gratis, maar reserveer wel vooraf je plaats via 
de bib. Het boek en de voorstelling zijn een 
initiatief van de Erfgoedcel Land van  
Dendermonde.

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

Alle gemeentediensten zullen  
gesloten zijn op Paasmaandag 22 april.  

De Sporthal en het zwembad  
zijn ook gesloten op Pasen 21 april.


