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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 313: aanbod van 5 oktober tot en met 18 oktober 2019

 
 

2 OKTOBER 2019

HANDHAVINGSWEEK  
MOOIMAKERS:

EXTRA CONTROLE  
OP AFVAL DAT TE 
VROEG WORDT  
BUITENGEZET

Van 30 september tot 6 oktober 
vindt de handhavingsweek van 
Mooimakers plaats. Tijdens die 
week besteden we extra  
aandacht aan zwerfvuil en  
sluikstort.

Dit jaar controleren we samen  
met de politie op afval dat  
te vroeg op straat wordt gezet.  
Dat mag namelijk maar vanaf  
18 uur de avond voor een  
ophaling. Alles wat we op een  
ander tijdstip op straat vinden 
wordt als sluikstort beschouwd. 

Meer info:  
http://mooimakers.be/week-van-
de-handhaving

BIG BAG VOOR  
AFGEVALLEN BLADEREN

Bladeren en vruchten van bomen op  
openbaar domein kunnen ook in jouw tuin 
terecht komen. Daarom maken we nu gebruik 
van Big Bags om deze op te vangen.

Je kunt een Big Bag aanvragen indien je hinder 
hebt van bladeren en vruchten afkomstig van 
bomen op openbaar domein. Elke aanvraag 
wordt apart bekeken.

Bij verwittiging op een dinsdag voor 16u,  
wordt je volle Big Bag opgehaald op de eerst- 
volgende donderdag.

Bij interesse, kijk dan zeker even op de  
website www.wetteren.be/big-bag-voor-af-
gevallen-blaadjes. 

Voor alle info en vragen: 09 366 15 04 of mail 
naar magazijn@wetteren.be

NACHT VAN DE DUISTERNIS

Tijdens de Nacht van de Duisternis op 12 oktober 2019 wordt in Wetteren, net als vele andere 
gemeenten, de straatverlichting gedoofd tussen 19u en 23u. Met deze actie zetten we de 
impact van de lichtvervuiling in de kijker.

Er wordt te veel en verkeerd verlicht, met energieverspilling en voor sommigen slaapgebrek 
en gezondheidsproblemen als gevolg. Ook het bioritme van planten en dieren wordt  
verstoord. Uiteraard is een actie zoals deze geen wondermiddel, maar het doet ons  
nadenken over hoe we ’s nachts moeten verlichten.

WETTERSE JUBILEA 

Bruiloften van oktober 2019 t.e.m. januari 2020

Volgende koppels beleven hun diamanten  
of gouden bruiloft. Ze vieren dit tijdens een receptie  
waarbij ze van het gemeentebestuur enkele attenties  
ontvangen en een brief van de koning. 
Sommige verkiezen om dit in rustigere familiekring te doen.

DIAMANTEN BRUILOFT (60 jaar) 
Maurits Rottiers - Ethel Csoszanszki  01/10/1959 
Gilbert Remory - Martha De Rycke  10/10/1959 
Achiel De Bock - Blanche Impens  28/11/1959 
Lucien De Winter - Rita Geers  30/01/1960 
 
GOUDEN BRUILOFT (50 jaar) 
Jean Stas de Richelle - Martine Willems 31/10/1969 
Willem Van Hoorde - Rita Beeckman  28/11/1969 
Freddy De Mey - Marie-Jeanne Van De Steen 13/12/1969 
Chrétien De Kegel - Annie Vande voorde 16/01/1970 
André De Kestelier - Anita Claus  30/01/1970 

BOEKENVERKOOP
5 oktober – 10-16u
ÉÉN EURO BOEKEN 
VERKOOP
cc De Poort, Markt 27 

WORKSHOP
5 oktober – 14u
KRUIDIG WELZIJN
cc De Poort, Markt 27

WANDELING  
5 oktober – 14u  
WANDELING: WILDE, 
EETBARE PLANTEN
Meer info bij bib

CONCERT
5 oktober – 20u 
HISTRILOGY: HET VERHAAL 
VAN DE 2 METER SESSIES
cc Nova

LEZING
6 oktober – 11u
MICROBROUWERIJ DE 
BACKER
Het Gesproken Dagblad, 
Spoorweglaan 136

CONCERT
6 oktober – 19u
MUZIKALE WANDELING: LES 
BON VIVANTS,  
FREDDY COUCHÉ
cc Nova

LEZING
8 oktober – 20u
DE EEUW VAN XI - 
STEFAN BLOMMAERT 
cc De Poort, Markt 27

LEZING
10 oktober – 14u
INFOSESSIE: CHOLESTEROL
LDC De Koffiebranderij

LEZING
10 oktober – 14u
KOFFIENAMIDDAG VOOR 
MANTELZORGERS
LDC De Koffiebranderij

LEZING
10 oktober – 19u
INFOAVOND: FIT IN JE 
HOOFD, GOED IN JE VEL
LDC De Koffiebranderij

THEATER
10 oktober – 20u 
WIE WE ZIJN – FIEN LEYSEN
cc Nova

CONCERT
11 oktober – 20u 
EEN ZANGER MOET 
TRACHTEN DE PIJN TE 
VERZACHTEN - 
GUIDO BELCANTO
CC Nova

CONCERT
11 okotober – 20u
BRUCE BHERMAN 
HUISKAMERCONCERT
De Corridor, Olmenlaan 1

CONCERT
12 oktober – 20u 
BLA BLA BLUES - 
FEMKE PLATTEAU & 
FREEK DE CRAECKER
cc Nova

LEZING
15 oktober – 14u
INFOSESSIE: EERSTE HULP BIJ 
DAGELIJKSE WONDJES
LDC De Koffiebranderij

LEZING
15 oktober – 20u
Nieuwe datum! – 
MIJN KLEINE OORLOG - 
RUDI VRANCKX
cc De Poort, Markt 27

ONTBIJT
18 oktober – 8:30u
LUXE FAMILIEONTBIJT
LDC De Koffiebranderij

COMEDY
18 oktober – 20u
TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN…
cc Nova

CURSUS
18 oktober – 9:30u
HET LEVEN VAN MENSEN IN 
ARMOEDE
De Corridor, Olmenlaan 1

HUIS VAN HET KIND  
LAARNE -WETTEREN – WICHELEN 

In oktober stelt het Huis van het Kind LWW heel wat 
boeiende activiteiten voor.  
We starten opnieuw met de ontmoetingen tijdens de  
babymassages en peuters in actie.  
Deze maand zetten we het thema rouw en verlies in de 
kijker.

Lut Celie komt haar ervaringen delen, meer bepaald ‘ 
Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij zijn op 
zo’n intense momenten ‘.  
 
Alle info en andere activiteiten kan je vinden op  
www.huisvanhetkindlww.be

ONTKALKEN MET AZIJN

Denk na voor je dure, chemische  
ontkalkers consumeert. Goedkope azijn 
doet net hetzelfde! 
Vul je waterkoker/koffiezet met azijn,  
eventueel aangevuld met water.  
Laat de waterkoker even koken, laat de 
koffiezet doorlopen. Wel goed  
naspoelen met water, om een vies  
nasmaakje in de thee/koffie te  
vermijden.

Minder vaak ontkalken?  
Leg een handvol schelpen in je water-
koker. De kalk zal zich aan de schelpen 
hechten en minder aan de binnenkant 
van je toestel. Vervang de schelpen 
elke 3 maand. Hoe vaker je ontkalkt, 
hoe minder energie je toestel verbruikt.
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Lenen bij het 
Vlaamse  
Woningfonds

De hoge vastgoedprijzen tegenwoordig zijn 
ons welbekend. 
Éen van de gevolgen hiervan was dat steeds 
meer woningen niet langer konden worden 
gefinancierd met een sociale lening van het 
Vlaams Woningfonds. Dankzij een recente 
beslissing van de Vlaamse Regering komt hier 
binnenkort verandering in.

Om in aanmerking te komen voor een  
Woningfonds-lening wordt de maximum 
toegelaten waarde van de Wetterse woningen 
met 10% verhoogd! 
Bijvoorbeeld: voor een gezin met 2 kinderen 
wordt deze waarde vanaf 1 september 2019, 
vastgesteld op € 244 200. Bovendien wordt 
deze waarde nog eens verhoogd met € 12 300 
voor elk kind dat jonger is dan zes jaar.  
Voorts kan je tot 100% van de waarde van de 
woning blijven lenen.

Bij het Vlaamse Woningfonds kan je terecht 
voor de aankoop van een huis of apparte-
ment, voor het uitvoeren van werken aan je 
woning, of voor het behoud van je woning  

Eerste- 
lijnspsycholoog 
65+

(in geval van scheiding of beëindiging van het 
samenwonen) en het eventuele renoveren 
ervan.

Info www.vlaamswoningfonds.be

Met de steun van OVAM introduceert  
afvalintercommunale Verko enkele  
maatregelen om de inwoners te helpen op 
een veilige manier hecht gebonden asbest te 
verwijderen. 
 
Golfplaten, dakleien, geveltegels, buizen, 
schoorstenen, bloembakken, vloerbekleding, 
roofingproducten behoren tot het hecht  
gebonden asbest en kan je zelf naar het  
recyclagepark brengen mits volgende  
voorzorgsmaatregelen:

-  Vermijd stof door het materiaal te  
 bevochtigen. 
- Draag een stofmasker (klasse 3),  
 wegwerpoverall en -handschoenen.  
 Doe die nadien uit en spoel je schoenen  
 buiten af. 
- Demonteer asbestelementen één voor één 
 met de hand, probeer ze niet te breken. 
- Gebruik enkel handwerktuigen en geen  
 snel draaiende machines. 
 

Vanaf nu kunnen 65- plussers uit Wetteren, 
Laarne en Wichelen bij de eerstelijnspsy-
choloog terecht voor laagdrempelige en 
toegankelijke psychologische hulp.

Ben je 65 jaar of ouder en ervaar je slaap-
problemen, gevoelens van eenzaamheid, 
stress,…?  Met milde tot matige psychische 
klachten kan je je bij de eerstelijnspsycholoog 
aanmelden voor een kortdurend psycholo-
gisch aanbod. Een zorg- of hulpverlener kan 
eventueel de aanmelding doen na overleg met 
jou of de contactgegevens van de eerstelijns-
psychologe doorgeven aan een familielid. Een 
verwijsbrief kan, maar hoeft niet. 

Gemiddeld zijn een 5-tal gesprekken  
voldoende om op eigen kracht het evenwicht 
terug te vinden en te behouden.  
Een standaardgesprek met de psychologe 
duurt 50 min en kost, afhankelijk van het  
inkomen van de cliënt 11 of 4 euro. Betaling 
gebeurt per consultatie en dit via factuur.

Omdat sommige ouderen niet in staat zijn zich 
ter verplaatsen, zal in uitzonderlijke situaties 
de psycholoog ook aan huis/in het WZC/DVC 
gevraagd kunnen worden.

Je kan Lisa De Milde, eerstelijns- 
psycholoog, contacteren via e-mail  
elp.ouderen@elzscheldekracht.be of op het 
nummer 0493 39 88 00.

Hecht gebonden 
asbest?  
Naar het  
recyclagepark!
- Gooi het materiaal niet naar beneden  
 maar breng het voorzichtig naar de begane  
 grond. 
- Verpak het materiaal in een afgesloten 
 plastic zak en kleef dicht.

Per jaar, kan je per gezin 20 verpakkingen naar 
het recyclagepark brengen. Je betaalt enkel 
de toegang van € 2. Heb je meer verpakkingen 
dan kost dat € 2 per extra verpakking.

Te koop in het recyclagepark: beschermings- 
set (masker, overall, handschoenen): € 7,  
platenzak: € 2,50, Set + zak: € 9.

GEZOCHT: HERINNERINGEN 

Voor het project ‘De Kapellekesgangers’ zijn 
we op zoek naar herinneringen, verhalen, 
oude foto’s en nog veel meer over de Heilige 
Annakapel op de hoek van de Mellepontweg 
in de wijk Ten Ede.

Deze kapel werd vermoedelijk in de tweede 
helft van de 19de eeuw gebouwd.

Liep je nog mee in de processie die langs deze 
kapel ging? Of heb je nog oude foto’s van de 
kapel?

OPGELET ! 
Niet-gebonden asbest (asbestkoord,  
leidingisolatie en asbestvlokken) zijn  
verboden op het recyclagepark. Probeer 
het in geen geval zelf te verwijderen maar 
neem contact op met een erkende  
aannemer.

 De wekelijkse zitdagen:

Dag Uur Adres

Laarne woensdag 9u – 12u Sociaal Huis 
Nerenweg 3, 9270 Kalken

Wetteren maandag 9u – 12u 
12.30u – 17u

Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij 
Molenstraat 50, 9230 Wetteren

Wichelen woensdag 12.30u – 17u Woonzorghuis Molenkouter 
Dreefstraat 11a, 9260 Wichelen Meer info: asbetsloket Verko: 052 25 18 11 of eva.batselier@dds-verko.be

Lisette De Graeve, geboren in Overbeke, 
wordt na het uitbrengen van haar  
publicatie: ‘De Opgeëisten’ door  
Overbekenaren gevraagd of ze de  
geschiedenis van Overbeke zou willen  
uitwerken. Samen met haar man Roger  
Rasschaert werkt ze dit uit voor de  
archiefdienst. Tijdens de Overbeekse Feesten 
van 4 tot en met 7 oktober is de  
tentoonstelling te bezichtigen in de kerk van 
Overbeke. De tentoonstelling behandelt heel 
wat thema’s: Beernaerts, ’t Molenhoekje,  
Verenigingsleven, Vrank en Vrij, Kunstenaar 
Cyriel Van Den Bosch, …

TENTOONSTELLING 90 JAAR PAROCHIE OVERBEKE (1929-2019)

De tentoonstelling is open op zaterdag 5 en 
zondag 6 oktober van 14 uur tot 18 uur met 
om 15 uur gegidste rondleiding.  
Op maandag 7 oktober is de tentoonstelling 
open van 10 uur tot 16 uur.

Laat het ons weten voor 1 november via  
ioedscheldedurme@rlsd.be  
of toerisme@wetteren.be

Demodagen 2019 
Uitleendienst Provincie Oost-Vlaanderen 

Ontdek het volledige uitleengamma van de 
provincie met doorlopend voorstellingen 
van geluid – video – licht. 
Iedere ingeschrevene ontvangt een gratis 
goodiebag! 

Op zaterdag 12 oktober  
Kapiteinstraat 55 te Gent. 
Meer info:  
www.oost-vlaanderen.be/uitleen-
dienst-demodagen 
Inschrijven kan via  
uitleendienst.provincie@oost)vlaanderen.
be of 09 253 40 38


