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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 311: aanbod van 7 september tot en met 20 september 2019

 
 

4 SEPTEMBER 2019

DE DIENST VOOR  
ONTHAALOUDERS  
WETTEREN  
BESTAAT 30 JAAR

De Dienst Voor Onthaalouders is opgericht in 
1989 en was verbonden aan het  
gemeentelijk kinderdagverblijf.  
 
Momenteel maakt de dienst deel uit van het 
Sociaal Huis en worden 230 kinderen  
opgevangen door 19 enthousiaste  
kinderbegeleiders, verspreid over 11 locaties 
gezinsopvang en 3 locaties groepsopvang, 
samenwerkende onthaalouders.  
 
Sinds 1989 is er heel wat veranderd:  
begrippen als ‘onthaalouder’, ‘zorg’ en  
‘oppas’ hebben plaats gemaakt voor  
‘kinderbegeleider’, ‘kwalificaties’ en  
‘pedagogische kwaliteit’.  
 
Eind september worden alle onthaalouders 
uitgenodigd om het 30-jarig bestaan te vieren 
en om hen te bedanken voor hun dagelijkse 
inzet.

ZO FIETS JE VEILIG NAAR 
SCHOOL!

> Pimp je fiets en jezelf 
 Dat jij een auto ziet aankomen wil niet  
 zeggen dat dat omgekeerd ook zo is.

> Zorg dat je genoeg opvalt. 

> Fiets in groep 
 Automobilisten passen automatisch hun  
 rijgedrag aan bij meerdere fietsers dan bij  
 slechts 1 fietser.

> Draag een helm 
 Ook met je fiets kan je heel wat schade  
 berokkenen wanneer je valt zonder je helm.  
 Beter voorkomen dan genezen!

> Fiets veilig 
 Hou rekening met het verkeer rond je.  
 Steek je arm uit, maak oogcontact. 
 Blijf zo veel mogelijk uit de buurt van zware  
 voertuigen.

Tot slot: vergeet niet dat Wetteren, naast heel 
wat mooie fietspaden, ook een veilige  
fietsersbrug met een mooi uitzicht heeft!

Ontdek jouw beste route naar school op  
https://www.wetteren.be/schoolroutekaart

GEBRUIK GEEN  
“COMPOSTEERBARE” ZAKKEN 
IN JE GFT-CONTAINER

Jouw GFT- afval wordt via een computer- 
gestuurde installatie verwerkt tot compost.  
Bij dit proces is zuurstof nodig. Als GFT-afval 
in een “composteerbare” plastic zak zit, dan 
ontstaat er tijdens de verwerking zuurstof-
tekort. Het composteringsproces raakt 
verstoord en de kwaliteit van de compost 
vermindert. Omdat GFT-afval veel sneller 
composteert dan deze zak blijven er ook  
stukken plastic achter in de compost.  
Gebruik daarom geen dergelijke zakken in je 
GFT-bak bij ophaling.

OPGERAAPT STAAT NETJES 

Zwerfvuil vind je jammer genoeg overal.  
Ook in het bos, langs landelijke wegeltjes  
en andere afgelegen plaatsen waar onze  
veegwagen niet kan komen.  
Daar, in de leefwereld van wilde dieren richt 
het nog meer schade aan dan ergens anders. 

Help jij mee?  
We hebben kleine, handige draagtasjes die 
je kan meenemen om tijdens je wandelingen 
kleine stukken zwerfvuil op te rapen.Gratis af 
te halen bij de dienst Toerisme!

JONGERENINSPECTEUR

Bart De Winne is vanaf deze zomer aan de 
slag gegaan als jongereninspecteur in de 
politiezone Wetteren - Laarne - Wichelen.  
Hij probeert de brug te slaan tussen  
jongeren en politie maar net zo goed  
tussen jongeren en andere mensen.  
Bart is al 20 jaar actief in het politiekorps, 
geboren en getogen in de zone en kent 
de 3 gemeenten dan ook behoorlijk goed. 
Hij zal de nodige contacten leggen met 
(en tussen) jongeren, andere inwoners, 
verenigingen en tal van andere diensten. 

Hij zal vooral te zien zijn op plekken waar 
jongeren samenkomen, zoals in de buurt 
van scholen en fuiven.

Contact:  
0470 99 23 85 
bart.dewinne.1@police.belgium.eu

WIST JE DAT…

Vanaf 01/01/2020 rookmelders in  
woningen verplicht worden? 
Je kan ze tot eind dit jaar aan € 16  
verkrijgen bij het gemeentehuis. 
De opbrengst gaat naar Stichting  
Brandwonden.

WORKSHOP
vanaf 7 september - 18 u 
DRUMLESSEN VOOR KINDEREN  
VANAF 8 JAAR 
Reste Bahoua percussieschool
KUNSTcentrum Wetteren VZW 
Marktdreef, 7A 

KERMIS
7 september - 18 u 
8 september - 16 u
CAFÉ RENÉ
Dorpsplein Massemen 
Thog

LEZING 
7 september - 19.30 u 
FABRIEKSSCHOORSTENEN, MERKTEKENS 
VAN DE INDUSTRIËLE TIJD
ADRIAAN LINTERS
Van Hauwermeirsmolen vzw
Watermolenstraat 64
0496 43 37 66
www.watermolenmassemen.blogspot.com

KERMISTONEEL
7 september - 20 u 
DE TANTE VAN CHARLIE
Zucht naar Kunst
cc Nova  

KERMISOPTREDEN
7 september - 20.30 u 
STRAIGHTAHEAD ROCKBAND
KFO Volksopbeuring Massemen 
Muzieklokaal Dorpsplein 5A 

OPEN MONUMENTENDAG
8 september vanaf 9 u 
BUNKERWANDELING: HET MILITAIRE 
VERLEDEN VAN WETTEREN 
start Heilig Hartkerk Kwatrecht. 
Brusselsesteenweg 85A 
www.wegvanwetteren.be 

8 september vanaf 10 u
DE TOREN VAN DE SINT-GERTRUDISKERK
Dienst Toerisme
Kerk, Markt

8 september - 10 u
ERFGOEDFIETSTOCHT: LANGS HET 
WETTERSE ERFGOED
Gemeentebestuur Wetteren 
Infostand op de Markt

8 september vanaf 10 u
HET ‘SCHOUW’-SPEL VAN DE RECHTE 
SCHOORSTEEN
Inhuldiging nieuwe schouw met tal van 
activiteiten.
Van Hauwermeirsmolen vzw
Watermolenstraat 64 
agnes.bellemans@skynet.be
0496 43 37 66
www.watermolenmassemen.blogspot.com

8 september vanaf 11 u
OPENDEURDAG POSTHOTEL
Posthotel
Stationplein 11
 
KERMISOPTREDEN

8 september - 19 u
KERMISCONCERT
KFO Volksopbeuring Massemen 
Muzieklokaal Dorpsplein 5A 

KERMISOPTREDEN
8 september - 21 u
JO ROBERTS BIG BAND
KFO Volksopbeuring Massemen 
Muzieklokaal Dorpsplein 5A
 
EETFESTIJN KERMIS

9 september - 11.30 u
WORSTEN BBQ 
KFO Volksopbeuring 
Muzieklokaal Dorpsplein 5A 

SPORT
Vanaf 10 september 
YOGA OP VERSCHILLENDE NIVEAUS & 
MEDITATIELESSEN 
Yoga Vivekasana 
Achttien Augustuslaan 44
0476 76 52 06
viveka@telenet.be
 
LEZING 

10 september - 20 u 
MEESTER, IK HEB GEEN TRANEN MEER
met Meester Jef Vermassen
OKRA Academie 
cc Nova
 
SAMENZIJN 

12 september - 14 u 
KOFFIENAMIDDAG VOOR 
MANTELZORGERS
Liever Thuis, Samana en S-Plus 
LDC De Koffiebranderij
 
KERMIS 

12 september - 14 u 
KLOEFKESBAL, DANSFEEST VOOR 
IEDEREEN! 
LDC De Koffiebranderij, WZC Schelderust, 
WZC Sint Jozef en WZC Armonea 
WZC Sint-Jozef polyvalente zaal 
Wegvoeringsstraat 65 
09 366 02 42

CONCERT
13 september - 12 u 
PICNIC MUSIC: WISE MEN, SHE SAID 
cc Nova 

13 september - 20 u 
MIRA - VERRE VAN WEG (AVANT-PREMIÈRE)
Gezinsbond 
cc Nova
 
CURSUS 

13 september - 19.30 u 
ECOLOGISCH WINTERKLAAR MAKEN VAN 
GROENTEN- SIERTUIN
Tuinhier 
Parochiezaal Wetteren ten Ede 
Ten Ede dorp 1 
volkstuin-wetteren@telenet.be 
0473 45 92 24 

CONCERT
14 september - 20 u 
MADY BONERT ZINGT “VOORSLAAP” 
20 GEDICHTEN VAN HERMAN DE CONINCK
De Corridor, Olmenlaan1 

SPORT
Vanaf 15 september - 10 u
KNUFFELTURNEN (GROOT)OUDER EN KIND  
(2 EN 3-JARIGEN)
Sportcentrum De Warande
Gezinsbond Wetteren
gezinsbondwetteren@hotmail.be

EETFESTIJN
15 september - 11.30 u 
MOSSELFESTIJN “À VOLONTÉ” 
vooraf inschrijven
Chiro Hermeline
Lindelaan 201
www.chirohermeline.be  www.chirowetteren.be

SAMENZIJN
17 september - 14 u 
HAARHEM CAFÉ
HA(A)RHEM vzw
LDC De koffiebranderij

SPORT
Vanaf 18 en 19 september 
YOGA VOOR KINDEREN
FLONKI- FLexibel ONtspannen KInderen 
0483 59 70 27 
yogavoorkinderen.com

CURSUS
19 september - 10 u 
INFOSESSIE “DE VERKEERSREGELS IN JE BUURT” 
i.s.m. Vlaamse Stichting Verkeerskunde  
LDC De Koffiebranderij
 
19 september - 19.30 u 
ITALIAANSE FAVORIETEN
Parochiecentrum
Oude Aardeweg 38A
09 369 56 51

vanaf 19 september - 19 u 
KAARTJES DRUKKEN MET PASTA-PERS
Openbare Bibliotheek

LEZING
20 september - 20 u 
NICK CAVE: THE SECRET LIFE OF A LOVE SONG -  
KURT OVERBERGH 
De Corridor, Olmenlaan1 
 



CC Nova  
trapt af!De zomervakantie is voorbij. Het schooljaar 

is opnieuw begonnen. Alles valt stilaan in zijn 
normale plooi. Heel binnenkort start dus ook 
het nieuwe cultuurseizoen!

Op 21 september trapt cc Nova het nieuwe 
seizoen af met een openingsdag boordevol 
activiteiten voor jong en oud.  
 
Muziekliefhebbers kunnen aanschuiven bij het 
lunchconcert van Gairy Humball (solo) of bij 
de live podcast ‘Kratkruipers’ van  
StuBru-presentator Rik De Bruycker.  
Post uit Hessdalen en Maxime Waladi laten je 
proeven van verrassende minitheater- 
voorstellingen. Bij Trip Tout Petit kan je  
wegdromen naar een zelfgekozen  
bestemming. Hanafabuki prikkelt de fantasie 
van de allerkleinsten. Jonge knutselkuikens 
kunnen aan de slag bij Studio Flamingo.

’s Avonds sluit het vuurspektakel Incontri#2 
op het voorplein van cc Nova het feest  
feeëriek af. 

Conformiteits- 
attest voor  
oude woningen

Je bent uiteraard ook van harte welkom 
zonder een voorstelling of activiteit mee te 
pikken. Voor een drankje kan je zoals altijd 
terecht in het cultuurcafé.  
Aan de pop-up foodstand van Sir Jeffrey’s 
Outdoor Cooking Club kan je genieten van 
tapas, comfort- en fingerfood.

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Surf voor 
het volledige programma naar de website van 
cc Nova of haal de programmafolder af in het 
cultuurcentrum of in de bibliotheek.  
Alle activiteiten zijn gratis, maar voor sommige 
is op voorhand reserveren wel aangeraden. 

 
Info: 09 365 20 20,  
www.ccnovawetteren.be

Tijdens de maand september stellen verschillende Wetterse sportclubs hun deuren open 
voor het grote publiek. Hieronder een lijstje welke clubs je gratis kan bezoeken om te proeven 
van hun sport.

Wil je zeker weten dat je een geschikte  
woning huurt?  Wil je als eigenaar een  
positief signaal geven dat je woning voldoet 
aan de kwaliteitsnormen?  
Het conformiteitsattest zorgt hiervoor! 

Dit attest wordt uitgereikt wanneer je woning 
veilig en gezond is en voorzien is van basis-
comfort.

De gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen 
keurden recent een gemeentelijke  
verordening goed rond het verplicht maken 
van het conformiteitsattest. 

Is je woning gebouwd vóór 1946 én niet  
bewoond door de eigenaar én er is een  
nieuwe verhuurbeweging? Dan moet je als 
eigenaar over een conformiteitsattest  
beschikken. 

Om dit attest in te burgeren is er een  
overgangsperiode waarbij het attest gratis kan 
worden afgeleverd, indien de woning geschikt 
is bij de eerste controle. 
 

Voor het uitvoeren van deze kwaliteits- 
controles werken de gemeentes samen met 
VZW Goed Wonen en Wonen Vlaanderen. 

Verhuurders kunnen met een aanvraag- 
formulier (en later ook digitaal via  
www.wetteren.be) een gratis woningonderzoek 
aanvragen bij de gemeente.  
Een woningcontroleur van vzw Goed Wonen 
komt na afspraak ter plaatse en stelt een 
technisch verslag op. Binnen de 60 dagen kom 
je te weten of een conformiteitsattest kan 
worden uitgereikt. 

Op 23 september 2019 om 19.30 uur ben je 
welkom in Zaal Skala, Colmanstraat 51 te  
Laarne voor een infosessie over deze  
verordening. Deelname is gratis maar  
verplicht inschrijven via:  
www.woonplus-lww.be/conformiteitsattest, 
liesl.dhollander@ocmw-wichelen.be 
of 052 43 24 18.

Heb je vragen over woonkwaliteit?  
Neem dan contact op met team Woon en 
Leef van de gemeente Wetteren.

Maand van de 
sportclub

“Ze luisteren en ze vinden zeker goede  
oplossingen maar als je wilt chatten raad ik 
Awel niet aan want het is meestal volzet.” 

meisje, 15 jaar

Jongeren contacteren massaal Awel, de  
hulplijn voor kinderen en jongeren in België. 
Vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde, 
want bijna allemaal voelen ze zich stukken 
beter na het gesprek.

Awel zoekt extra vrijwillige beantwoorders. 
We hebben je nodig. Surf naar www.awel.be

DE PROVINCIE MAAKT SAMEN 
MET JOU RUIMTE VOOR  
OOST – VLAANDEREN 2050

De Provincie maakt werk van een nieuw  
Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de  
langetermijnvisie voor het gebruik van ruimte 
in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 
2050.

De indeling van deze ruimte vandaag heeft  
gevolgen op lange termijn, dus moeten we 
goed nadenken en de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen 
houden.

meer info op:  
www.Oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Sportclub Wanneer Waar Voor wie

Schaken Wetterse Vrijpion 13 en 27 sept om 20 u CC De Poort Vanaf 8 j

Duikclub De Waterman 20 en 27 sept om 21 u Overdekt zwembad Vanaf 18 j

Atletiekclub De Warande 13 en 20 sept van 18 - 19 u Voetbalveld De Warande Vanaf 8 j

Golfclub The Lost Hole 14 september van 14 - 17 u Voetbalveld De Warande Golfinitiatie vanaf 10 j

Tennis en padel Racing Wetteren 14 sept 14-17 u en 15 sept 10-12u Wegvoeringstr 75 Initiatie vanaf 10 j

Omnisportclub Wriemel 14 en 21 sept van 9 -12 u Sporthal De Warande Van 4 tot 7 j

Yoga voor kinderen 18 sept 16-17 u en 19 sept 16.30 u Sporthal De Warande Vanaf 4 j

Petanqueclub Onder ons 14 sept 14-17 u en 20 sept 19-21 u Petanquelokaal De Warande Vanaf 18 j

Royal Football club Wetteren 8 sept van 10 tot 15 u Massemsestwg 56 Dag van de jeugd vanaf 6 j

Schuttersgilde Sint Sebastiaan 18 september van 14 -16 u Schuttersveld 42 Initiatie staande wip vanaf 10 j

Dansstudio De Jonghe 16 sept 17-19 u en 18 sept 14-17 u Sporthal De Warande 8-10 j modern 4-6 j ballet

Petanqueclub OKRA sport 11 en 18 sept van 13 - 17 u Petanquelokaal De Warande Vanaf 50 j

Voetbalschool Soccerlions 15 en 22 sept van 14 - 17 u Sporthal De Warande Initiatie vanaf 8 j

Judoclub  Wetteren 9 – 11 sept 18.30 – 21 u Sporthal De Warande 6 – 11 j : 18:30u vanaf 11j : 19:30u

KUNSTACADEMIE  
MUZIEK EN WOORD

Inschrijven kan tot 30 september. 

Open lessen:  vrijblijvend een les meevolgen 
kan in de week van 9 t.e.m. 14 september.

Nieuw sinds vorig schooljaar: initiatielessen 
muziek en woord voor kinderen van 6 en  
7 jaar.   
- op woensdag van 13.30 u – 14:30 u 
- of zaterdag 10:30 u – 11.30 u 
 
www.gamwwetteren.be

KUNSTACADEMIE  
BEELDENDE KUNSTEN

Inschrijven kan nog in september tijdens de 
openingsuren.

Kom naar de opendeurdag  op zaterdag  
14 september van 9 tot 12.30 u.  
Of volg vrijblijvend een proefles mee tussen 
16 en 21 september (vooraf inschrijven).

Nieuw: vanaf september zijn keramiek  
en schilderkunst ook op dinsdag van  
9.00u - 12.30u. Animatie op dinsdag van  
13.30 – 17 u en woensdag van 18.30 – 22 u 
fotokunst, ook op maandag van 13.30 – 17 u.

Meer info: www.academiewetteren.be

Meer info op www.dewarandewetteren.be


