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IN WETTEREN NB 316: aanbod van 23 november tot en met 6 december 2019

 
 

20 NOVEMBER 2019

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  

HOE GEZOND IS 
JOUW GROND?

Dat kom je te weten via 
“De Grote Grondvraag”. 
De Openbare Vlaamse 
afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) is deze maand met de 
campagne gestart. Zij steunt alle 
grondeigenaars in Vlaanderen bij 
het controleren en waar nodig 
saneren van hun grond. 

Zoek jouw grond op via www.
degrotegrondvraag.be en check 
snel of jouw grond mogelijk 
vervuild is. Is er een probleem? 
Geen paniek, we (jijzelf, OVAM en 
de gemeente) zoeken het samen 
uit en helpen jou om jouw grond 
opnieuw gezond te maken.

IS JOUW VERWARMING NOG 
VAN DEZE TIJD?

Het meeste fijn stof in Vlaanderen is door 
de mens “gemaakt”. De verwarming van 
gebouwen is de belangrijkste bron, gevolgd 
door industrie, landbouw en verkeer.

Fijnstof heeft een zware impact op 
onze gezondheid. Iedereen verliest er in 
Vlaanderen gemiddeld 1 gezond levensjaar 
door. Open haarden, (oude) hout- en 
kolenkachels beïnvloeden de opwarming van 
de aarde veel meer dan we denken.  Deze 
vaak verouderde systemen hebben een hoge 
uitstoot van fijnstof én roet. De roetdeeltjes 
gedragen zich in de atmosfeer als een 
broeikasgas: ze slaan warmte op. De neerslag 
van roetdeeltjes op sneeuw of ijs zorgt voor 
minder weerkaatsing van zonlicht en draagt 
zo bij aan de opwarming en het smelten van 
ijs op gletsjers en polen.

Oudere verwarmingstoestellen zijn ook 
minder efficiënt, energieverspillend en dus 
duurder. Misschien is het ook voor jou tijd 
voor een nieuw toestel?

Meer info: www.vmm.be/lucht/fijn-stof

ENERGIEZUINIG VENTILEREN 
Energiefitsessie door Woonplus  
i.s.m. Fluvius.

Ventileren zorgt voor een gezond 
binnenklimaat. Dat is goed voor zowel 
jouw gezondheid als die van je woning. 
In deze infosessie kom je te weten wat 
de meerwaarde is van een gecontroleerd 
ventilatiesysteem. Zowel regelgeving, 
werking, eigenschappen en aandachtspunten 
bij verschillende types (systeem A,C en 
D) komen aan bod. Via voorbeelden van 
ventilatiesystemen krijg je inspiratie voor je 
eigen woning. 

Deze Energiefit-avond is gratis.  
We vragen wel om in te schrijven via  
https://www.fluvius.be/nl/thema/
benoveren/energiefitsessies   
of telefonisch 052 43 24 19.

Waar? De Poort, Markt 27 
Wanneer? maandag 9 december 2019 
(deuren open om 19.15 uur, infoavond start 
om 19.30 uur)

 

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in 
het land. Natuurlijk bezoeken ze ook 
Wetteren. Op 27 november komen ze 
naar de Pietenschool in de Gemeentelijke 
Feestzaal. 

Kun jij pakjes bezorgen als een goede 
Piet? Of inpakken als de beste? Kom dan 
naar de Pietenschool en word een echte 
hulppiet! Afspraak op 27 november aan de 
Gemeentelijke Feestzaal van 13 tot 16 uur. 
Deelname is gratis. 

CD’S FOR LIFE  
DE WARMSTE WEEK

De bibliotheek en cc Nova organiseren een 
warme actie voor sociale kruidenier Deelpunt 
vzw.  

Van 9 november tot 23 december verkoopt 
de bib afgevoerde cd’s en schenkingen. 
Tijdens de openingsuren kan je cd’s kopen 
aan 1 euro per stuk. 

Heb je thuis nog heel wat cd’s liggen? Breng 
dan je oude materialen voor 20 december 
naar de bib of cc Nova en steun het goede 
doel!

NIEUW WETTERS BIER

In Massemen startte Steffen De Backer een 
microbrouwerij in de voormalige watermolen 
(Maelbroekmolen). Daar brouwt en bottelt hij 
zijn bieren volledig zelf. Pikaflor en Pikahop 
zijn bieren van hoge gisting met hergisting op 
fles. Deze lokale bieren zijn op basis van 100% 
Belgische hop, mout en gist gebrouwen.

Pikaflor is een blond tarwebier van 6,3% met 
gemberwortel en korianderzaad (fris, bitter en 
licht zurig).  Pikahop is een amberkleurig bier 
van 5,5% met expressief hoppig aroma, lichte 
bitterheid en kruiden. 

Lokaal bestuur Wetteren zal Pikahop naast 
Uitzet (een blond lokaal bier) aanbieden op 
gemeentelijke recepties.

THEATER

23 november- 20 uur   
RACE - ARSENAAL 
cc Nova

SPORT

23 november – 20 uur 
CITY NIGHT RUN WETTEREN 
Sporthal De Warande

THEATER

24 november   
THEATER VOOR DE 
ALLERKLEINSTEN: OP ZEE - 
KUKULU 
Bibliotheek centrum, Markt 27

LEZING

25 november – 14 uur   
DE WIJKINSPECTEUR  
AAN HET WOORD 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50

LEZING

26 november- 20.00 uur   
MOETEN WE BANG ZIJN VOOR 
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE?  
Fredo De Smet 
Bibliotheek Centrum, Markt 27

CURSUS

26 november – 19.30 uur 
FEESTMENU 
Parochiecentrum Christus 
Koning  
Oude Aardeweg 38A 
09 369 56 51

LEZING

27 november – 20 uur   
UIT DE PLATENKAST  
VAN GUIDO BELCANTO 
Bibliotheek Centrum, Markt 27

WORKSHOP

28 november & 5 december  
start 13.30 of 19 uur 
AFFICHES EN FLYERS 
ONTWERPEN MET CANVA  
De Poort, Markt 27 
 

LEZING

28 november – 13.30 uur 
NATUURLIJKE 
GENEESMIDDELEN 
Vormingplus 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50

FILM

28 november – 14.30 uur  
STAN & OLLIE 
Nova@themovies 
CC Nova

FILM

28 november – 20 uur  
IF BEALE STREET COULD TALK 
Nova@themovies 
CC Nova

LEZING

29 november – 14.30 uur 
WAT KAN DE GESCHIEDENIS 
ONS LEREN OVER DE 
TOEKOMST VAN BELGIË?   
Prof. Bruno De Wever 
De Poort, Markt 27

THEATER

29 november – 20 uur   
DE HOOGSTE BERG -   
ROBRECHT VANDEN THOREN 
cc Nova

CONCERT

30 november – 20 uur   
THE ADVICE TO TRAVEL LIGHT -   
MARBLE SOUNDS 
cc Nova

CONCERT

30 november – 19.30 uur 
MUZIEK AAN DE WATERKANT -   
O MILL MILL O 
Van Hauwermeirsmolen 
Massemen, Watermolenstraat 64

CONCERT

1 december – 11 uur   
APERITIEFCONCERT  
SCARBO 
Intermezzo 2, Kattestraat 2

VOORSTELLING

3 december – 20 uur 
HET VERDRIET VAN VLAANDEREN -  
KRISTIEN HEMMERECHTS &  
HEIN EN TOON VAN DEN BREMPT 
De Poort, Markt 27

FEEST

4 december – 14 uur 
SINTERKLAASFEEST 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50

THEATER

4 en 5 december – 20 uur  
ELS DE SCHEPPER HEEFT BESLOTEN 
ER GEEN EIND AAN TE MAKEN 
cc Nova

CONCERT

6 december – 20 uur 
CECILIACONCERT EN 
BOEKVOORSTELLING -  
FREDDY COUCHÉ 
De Poort, markt 27

THEATER

6 december – 20 uur   
MORGEN WERD ALLES ANDERS -   
YINKA KUITENBROUWER 
De Poort, Markt 27



Groepsaankoop 
groene stroom 
en aardgas 

School  
in zicht 

Sinds kort kan je gebonden asbest niet 
enkel op het recyclagepark aanbieden, 
maar kan je het ook aan huis laten afhalen. 
Afvalintercommunale Verko heeft de 
dienstverlening van haar asbestloket 
uitgebreid. 

 
Gebonden asbest, dat wil zeggen: 
golfplaten, dakleien, geveltegels, buizen, 
schoorstenen, bloembakken, vloerbekleding 
en roofingproducten uit asbestcement. 
Wil je gebonden asbest laten ophalen 
aan huis? Maak dan een afspraak met het 
asbestloket van Verko. Via deze betalende 
dienstverlening ondersteunt Verko de 
doelstelling van een asbestveilig Vlaanderen. 
Contact opnemen en  een afspraak maken 
kan telefonisch of via e-mail. 

Het asbestloket bestaat sinds dit voorjaar 
en adviseert de inwoners uit de regio 
Dendermonde – Wetteren over het veilig 
verwijderen en verpakken van asbest.  

School in zicht werkt aan een gezonde 
sociale mix in kleuter- en basisonderwijs 
en maakt van scholen terug echte 
buurtscholen. Zoek jij dit jaar een school 
voor je instappende kleuter (°2018)? Of moet 
je voor een ouder kind een basisschool 
kiezen? Kom dan samen met andere ouders 
kennismaken met de scholen in het centrum 
van Wetteren. 

Tijdens de activiteiten leer je de scholen van 
binnenuit kennen. Zo getuigen ook Koen en 
Leen, ouders van Ben en Lotte: “We wonen 
nog niet lang in Wetteren en vonden het 
belangrijk om, naast de mening van anderen 
over de scholen, zelf een kijkje te nemen. 
School in Zicht zorgt voor contactmomenten 
met scholen. Dat maakt de stap ernaartoe 
eenvoudiger. Je stelt je vragen aan ouders 
die al kinderen hebben op de scholen – in 
een ongedwongen, gezellige sfeer. Zo krijg 
je een goed totaalbeeld van de Wetterse 
centrumscholen om je keuze te maken.”

Activiteiten
• Infoavond met scholenmarkt op 

donderdag 16 januari 2020 om 20u (LDC 
De Koffiebranderij): Ouders kunnen 
vragen stellen aan directies en ouders van 
de deelnemende scholen. 

• Openschooldagen op vrijdag 7 februari 
en dinsdag 18 februari 2020: De scholen 
geven rondleidingen (om 8.45u, 10.30u 
en 13.30u). Ouders ontdekken het 
schoolleven tijdens de lesuren. 

• Ouderbabbels op zaterdag 15 februari 
2020 om 9.30u (op de scholen): Tijdens 
een gezellig koffiemoment delen ouders 
die een kind hebben op de school hun 
schoolervaringen met jou.

 
Deelnemende scholen: Sint-Theresia,  
Sint-Jozef, Campus Kompas, ’t Klimopje,  
’t Kleuterboompje en Sint-Gertrudis. 

Inschrijven?  
www.schoolinzicht.be/wetteren of via e-mail 
an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be  
of telefonisch 03 270 38 05.

Ophaling  
van asbest 
aan huis

Voor 30 euro komt Verko verpakte gebonden 
asbestmaterialen aan huis ophalen en zorgen 
zij voor een beschermingsset en een zak 
om de materialen in te verpakken. Bij de 
aanvraag voor de ophaling bepalen zij het 
juiste type zak (bijvoorbeeld een plaatzak of 
een kuubzak). 

Zelf gebonden asbest naar het recyclagepark 
brengen blijft ook mogelijk, op voorwaarde 
dat het materiaal verpakt is. De eerste 
20 verpakkingen zijn gratis. Op het 
recyclagepark zijn beschermingssets en 
foliezakken te koop. 

Meer info:  
www.dds-verko.be/asbestloket  
asbestloket@dds-verko.be 
tel 052 25 18 11

VOORLEESWEEK: WAT IS 
JOUW VOORLEESRITUEEL?

De Voorleesweek loopt van 16 tot  
24 november en staat in het teken van 
‘voorleesrituelen’. Op woensdag  
20 november om 16 uur maken we het 
voorleesuurtje in bib Overbeke en Massemen 
extra gezellig, met nachtlampjes en een 
warme pyjama aan.

Op zondag 24 november (10 u, 13.30 u en  
15 u) verwent Theater Kukulu de allerkleinsten 
met de voorstelling ‘Op zee’ in de bib op de 
Markt. Met theater, poppen en muziek duiken 
ze in het verhaal van vier matrozen. Voor 
kindjes van 3 tot 24 maanden (samen met 
één ouder). Gratis, maar reserveren is nodig.

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

Wil je besparen op je energiefactuur en 
tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een 
beter klimaat? Schrijf je dan in voor de 9de 
groepsaankoop voor 100% Belgische groene 
stroom en aardgas. De provincie Oost-
Vlaanderen gaat voor jou op zoek naar de 
energieleverancier die de beste prijs biedt 
én regelt je overstap.

Je kan inschrijven van 25 november 
2019 tot en met 3 februari 2020 via www.
samengaanwegroener.be (doorklikken op 
provincie Oost-Vlaanderen)

Inschrijven is volledig gratis en vrijblijvend. 
Je beslist pas om over te stappen naar de 
winnende energieleverancier nadat je je 
persoonlijk aanbod met je besparing ontving. 
Beslis je om over te stappen dan hoef je zelf 
niks te doen, alles wordt voor je geregeld.

Wil je hulp bij je inschrijving?   
Maak dan vooraf een afspraak bij het 
gemeenteloket via 09 369 00 50 of op  
www.wetteren.be. Breng je laatste 
jaarafrekening van elektriciteit en aardgas 
mee, want daarin staan alle gegevens die we 
nodig hebben om je inschrijving in orde te 
maken.

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen 
met een beperkt verbruik kunnen zich online 
inschrijven.

Gratis infolijn: 0800 76 101  
(werkdagen van 9 tot 20 uur)   
groenestroom@oost-vlaanderen.be

HULP BIJ SNEEUWRUIMEN 
VOOR 80-PLUSSERS 

Voor oudere of minder mobiele personen 
is het moeilijk of onmogelijk om sneeuw 
te ruimen op hun voetpad. Kan je geen 
beroep doen op familie, buren, vrienden of 
kennissen? Dan kan het gemeentebestuur 
hulp bieden - zonder hierbij de 
verantwoordelijkheid over te nemen.

Wie komt in aanmerking?
• personen ouder dan 80 jaar

• personen met een fysieke beperking 
(inschrijving wordt pas aanvaard na 
ontvangst doktersattest)

Voorwaarden zijn: NIET samenwonen 
met valide personen en NIET in een 
appartementsgebouw wonen.

Inschrijving vooraf is noodzakelijk voor deze 
service! Doe het zo snel mogelijk (ten laatste 
op 7 december) via het Sociaal Huis,  
09 365 73 73  
of info@sociaalhuis.wetteren.be  

Bij hevige sneeuwval maken de 
gemeentediensten dan, in de mate van het 
mogelijke, je voetpad sneeuwvrij. Hou er 
rekening mee dat eerst de wegen geruimd 
worden. En zorg er voor dat je eigen 
strooizout klaarstaat!
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