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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 
Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 - 
www.facebook.com/wegvanwetteren 
Jeugddienst 09 369 00 50 -  
jeugddienst@wetteren.be 
LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 -  
dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be  
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 -  
www.bibliotheekwetteren.be  
Sporthal De Warande 09 369 84 70  -  
onthaal.sporthal@wetteren.be  
Zwembad De Warande 09 369 01 86 -  
onthaal.zwembad@wetteren.be   

 

NB 309: aanbod van 13 juli tot en met 23 aug 2019

 
 

10 JULI 2019

DEFENSIE IN HET WETTERSE 
STRAATBEELD 

Schrik niet als je op een avond in juli  
militairen ziet rondlopen in Wetteren.

Het zijn rekruten van het 11e Bataljon  
Genie uit Burcht die deelnemen aan een 
kaartleesoefening in het kader van hun 
opleiding.

Soldaten van het Gevechtsgenie  
ondersteunen de militaire troepen.

Deze soldaten volgen een opleiding van  
5 maanden. ook nadien zullen ze zich 
blijven trainen en geregeld deelnemen aan 
buiten- en binnenlandse opdrachten.

Voor meer informatie over een job bij  
Defensie kan je terecht op de jobsite.

Het 11e Bataljon Genie opent haar deuren 
op 13 oktober 2019. (Kruibeeksesteenweg 
159, 2070 Burcht) Wees welkom!

DE BESTE VOEDING VOOR 
JE MOESTUIN MAAK JE 
ZELF

Brandnetelgier barst van de  
voedingsstoffen en het werkt prima 
tegen bladluis.

Gratis en makkelijk zelf te maken: 
- Vul een grote plastic emmer (10 l)   
 voor ¾ met jonge brandnetels.  
- Vul met regenwater en dek af. 
- Doe er een paar druppels valeriaan  
 of gesteentemeel bij om de geur te  
 binden, want het goedje stinkt nogal. 
- Zet in de zon en roer eenmaal per 
 dag om het gistingsproces te  
 vorderen. 

Het brouwsel is klaar na 2 à 4 weken, 
afhankelijk van de temperatuur.  
Zeef de gier door een doek en bewaar 
in afgesloten flessen.  
Voor gebruik verdun je de vloeistof met 
water (1 op 10). Giet elke 2 à 4 weken 
aan de voet van je gulzige groenten-
planten.

PASFOTO’S : WAT MAG WEL - WAT MAG NIET

Al is het voor een reispas, je nieuwe identiteitskaart of je eerste rijbewijs,…  
Vaak ontstaan er onduidelijkheden over wat nu net wél mag en wat niet mag.  
Om te voorkomen dat je weer naar huis gestuurd wordt maken we hier een  
overzichtje:

Zo mag het wel:  
- Een normale pasfoto is 35 mm x 45 mm 
- De foto is in kleur en van goede kwaliteit 
- Gelijkmatige belichting met egale achtergrond 
- Het volledige hoofd is zichtbaar 
- Je kijkt recht in de camera 
- Je ogen zijn goed open en je blik is zo goed  
 als neutraal met gesloten mond 
- Je haar/ hoofddoek is uit je gezicht,  
 je voorhoofd en aanzet van je oren zijn zichtbaar 
- Een bril is niet aangeraden, maar mag als je ogen  
 goed zichtbaar zijn en er geen lichtinval op je  bril valt

Zo mag het niet: 
- Je foto is ouder dan 6 maanden 
- Je foto vervormen 
- Lichtinval op je gezicht 
- Je hoofd is niet volledig in beeld 
- Je haar in je gezicht 
- Onvoldoende contrast 
- Hoofddeksels die delen van je gezicht bedekken 
- Lachen met je tanden bloot

NIEUWE BELBUSHALTE 
SCHELDEKAAI

Aan de Scheldekaai ligt sinds kort een  
nieuwe belbushalte van De Lijn.  
Vanaf nu kan je makkelijker met de belbus een 
bezoek brengen aan het gemeentehuis en het  
centrum. Vlakbij de halte kan je de lift of trap 
nemen naar Rode Heuvel.

De belbus reserveren kan via het nummer  
09 211 91 91, op weekdagen van 6 tot 20 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 
15 uur.

INFOSESSIE ELEKTRISCH AUTODELEN  
OP 21 AUGUSTUS

Ken jij Hera al? Hera is de eerste elektrische deelwagen in  
Wetteren! Met als vaste standplaats op parking Berg (centrum). 
Overdag gebruiken de werknemers van het Regionaal Landschap 
Schelde Durme deze elektrische wagen, ’s avonds en tijdens het 
weekend kan ook jij gebruik maken van Hera!

Wil je meer weten over Hera of over elektrisch autodelen?  
Kom dan vrijblijvend naar de infosessie op woensdag 21 augustus 
om 20u (locatie: Markt 1, Wetteren). Inschrijven kan via  
www.partago.be/wetteren.html.

VLAAMSE FEESTDAG 

11 juli om 20 u 
DAVE SINARDET –
POLITICOLOOG
CC Nova. 

NATUUR EN MILIEU

14 juli  vanaf 12 u 
BIG JUMP MET PICKNICK EN LIVE 
MUZIEK 
Molenbeek, Molenbeekweg 10 

ZOEKTOCHT

juli – augustus
ZOEK HET SPANNENDE BOEK
Openbare bibliotheek

GEZINSUITSTAP

21 juli – 9 u 
DELTAPARK NEELTJE JANS. 
Vertrek parking de Warande. 
Gezinsbond Wetteren
 

VOLKSSPORTEN

21 juli – 14.30 u 
SCHIETING OP DE STAANDE 
WIPPEN
K.H.M. De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde Z/N, ten Ede

WANDELSPORT 
25 juli  en 8 augustus – 19 u 
BEGELEIDE AVONDWANDELING
WSV Wetteren 3010
Start De Warande 
rudy.vanderheyden1@skynet.be 
09 252 33 33

VOLKSSPORTEN

10 augustus – 14.30 u
SCHIETING OP STAANDE EN 
LIGGENDE WIP ZONDER VIZIER 
St. Sebastiaansgilde
Schuttersveld 42

BEGELEIDE UITSTAP 
11 augustus – 14u 
GEELSTERVALLEI IN LEDE 
Start parking De Warande 
of 14.30 u De Wijmenier, 
Ledezijde 74
Natuurpunt Scheldeland

WORKSHOP UITSTAP

18 augustus – 7 u 
OCHTENDLIJKE BLIK 
OP NACHTVLINDERS 
Start bij Koenraad, 
Baerdonckstraat 83
Natuurpunt Scheldeland 

KERMIS!
Organiseer jij iets ter gelegenheid van de kermis  

in het centrum van Wetteren?
Doe dan zeker voor 16 juli je aanvraag 

via het evenementenloket:  
www.wetteren.be/evenementenloket

Wil je ook in deze Uitkalender verschijnen?
Plaats je activiteit dan zo snel mogelijk in de Uitdatabank: 

www.uitdatabank.be



Nostalgische 
Big Jump in de 
Molenbeek

In 2008 werd er voor het eerst een Big Jump 
in de Molenbeek gehouden. 

Toen zag de Molenbeek na de sprong pikzwart 
omdat het vuile slib omgewoeld werd.  
Tien jaar lang werd de Big Jump herhaald 
en gaandeweg zagen we hoe de Molenbeek 
properder werd. De laatste jaren zwemt er 
weer vis in de beek en is de ijsvogel terug op 
post. 

Maar, nog steeds is de waterkwaliteit niet 
optimaal. Occasionele lozingen zijn nog steeds 
aan de orde en zorgen in één klap voor  
zuurstoftekort en vissterfte. 

Ooit was de Molenbeek een idyllische  
waterloop die bruiste van leven. Lang geleden 
was de Molenbeek ook de plek bij uitstek om 
plezier te maken. Op een mooie zomerdag 
kwamen wel 100 zwemmers naar de beek. 
Er werden zwemwedstrijden gehouden, plezier 
gemaakt en op paling gevist. 

Om dit te eren en omdat Massemen haar 

De eerste- 
lijnspsycholoog 
helpt!

1000ste verjaardag viert, maar ook omdat de 
Molenbeek er al van in de ijstijd is, springen we 
dit jaar opnieuw in de Molenbeek!

Programma zondag 14 juli  
12 uur: picknick (zelf meebrengen) op de weide 
15 uur stipt: ‘springen in de Molenbeek’ onder 
begeleiding van de Massemse Belleman.  
15.30 uur: ambiance met ‘Mise en scene’  
balkanmuziek  
Tot 18 uur: muziek en infostandjes

Plaats 
Maalbroekmolen, Molenbeekweg 10  
Massemen

De elektrische bevissing van 27 juni was  
een groot succes. Er werden maar liefst  
5 vissoorten gevonden in de beek waaronder 
een paling van maar liefst 45 cm lang. De beek 
herstelt zich langzaam maar zeker!

Meer info: www.1000jaarmassemen.be en de 
Facebookpagina 
https://www.goodplanet.be/nl/big-jump

Zag je ze al? Meer dan 170 straatroosters 
werden voorzien van de tekst: “Hier begint 
de zee, niets ingooien aub”.

Straatroosters dienen om regenwater af te 
voeren. In tegenstelling tot afvalwater wordt 
regenwater niet gezuiverd. Het stroomt via 
beken en rivieren recht naar zee. Afval dat 
op straat of in de roosters wordt gegooid 
wordt met het water meegevoerd en belandt 
zo uiteindelijk in de plastic soep: reusachtige 
draaikolken in de oceanen waar afval door 
zeestromingen bijeengedreven wordt.  
Het aandeel plastic alleen wordt geschat op  
5 triljoen stukken!

Ook sigarettenpeuken zijn een groot  
probleem: 1 peuk vervuilt 500 liter water.  
Bovendien duurt het tot 15 jaar voor ze 
vergaan en zelfs dan blijven er giftige stoffen 
achter.

Het komt bij iedereen wel eens voor dat we 
ons niet goed in ons vel voelen of ons zorgen 
maken. Vaak gaat dit spontaan over, maar 
soms ook niet. Sinds december 2018 kan u 
hiervoor terecht bij de eerstelijnspsycholoog 
in het Sociaal huis van de gemeenten Laarne, 
Wetteren en Wichelen.

De eerstelijnspsycholoog biedt snel  
psychologische hulp bij vaak voorkomende 
problemen die mensen uit balans kunnen 
brengen. Enkele voorbeelden zijn: stress– 
en spanningsklachten, burn-out, piekeren, 
sombere gevoelens, relationele problemen. 
De behandeling is kortdurend en bestaat uit 
gemiddeld 3 tot 5 gesprekken. Een gesprek 
duurt ongeveer 50 minuten en kost  
maximaal 11 euro. In bepaalde situaties wordt 
een verlaagd tarief gehanteerd.  
Alle persoonlijke informatie valt onder de 
regels van het beroepsgeheim en wordt met 
respect voor uw privacy behandeld.

Voor alle Inwoners van de gemeenten Laarne, 
Wetteren en Wichelen, vanaf 18 jaar.

Een afspraak maken kan telefonisch  
of via mail. 
Karolien Van den Broeck,  
Eerstelijnspsycholoog 
0499 90 49 47 
missinglinkggz@cgg.dedriestromen.be 

meer info over dit project vind je op de  
website missinglinkggz.be en  
www.vlaanderen.be/pdpo.

Dit project is een samenwerkingsverband  
tussen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
De Drie Stromen, de gemeenten Laarne, Wetteren, 
Wichelen, de OCMW’s, Vesalius huisartsenkring, 
LMN LWW, SEL Zorgregio Gent, IMO, Pilootproject 
GBO, CAW Oost-Vlaanderen en vzw Boeren op een 
kruispunt. 

Straatrooster- 
project

De impact van dat afval is enorm: het schaadt 
de levensomgeving van zeedieren, ze raken er 
in verstrikt, worden ziek door blootstelling aan 
de gifstoffen in het plastic of verwarren kleine 
stukjes met voedsel. En zo vergiftigt de mens 
uiteindelijk zichzelf.

Onze zeeën en oceanen opnieuw proper  
krijgen zal een hele uitdaging zijn.

Help je mee? We beginnen hier…aan land, 
want hier begint de zee.

GUNSTIGE EVALUATIE  
ACADEMIE

In april  werd de academie Beeldende Kunsten 
van Wetteren onderworpen aan een  
doorlichting.

De academie scoort daarbij op zowat alle 
vlakken zeer goed! Er is bijzondere lof voor de 
manier waarop wordt lesgegeven.

Over de Animatie en de Filmkunst is de  
inspectie nog enthousiaster: dit zijn  
trendsetters in Vlaanderen. De films die er 
worden gemaakt zijn echte artistiek- 
technische hoogstandjes. Logisch dus dat zij 
regelmatig Vlaamse prijzen winnen.

Negatief is dat er te weinig aandacht gaat naar 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.   
Dat de academie binnenkort verhuist naar de 
vernieuwde Cordonnierfabriek is geen excuus. 

Het volledige verslag op   
www.academiewetteren.be

KUNSTKUUR

De academie Beeldende Kunsten gaat  
samenwerken met het BuSO Sint-Lodewijk uit 
Kwatrecht. Uit de vele inzendingen werd het 
project dat ze samen indienden voor  
‘Kunstkuur’ geselecteerd. De academie krijgt 
voor drie schooljaren extra lesuren en zo kan 
een leerkracht van deze kunstschool samen 
met het BuSO-team aan jongeren en  
jongvolwassenen met een meervoudige  
beperking kunstlessen geven.

Als gevolg van dit project is er nog een andere 
samenwerking: vanaf 1 september zal in de 
leefgemeenschap van de volwassenen in 
Home Diepenbroek een filiaal starten van 
de academie. Jongvolwassenen zullen dan 
dankzij een aan de zorgnood aangepast 
lessenrooster in hun vertrouwde omgeving 
kunstlessen volgen.


