
N
ieuw

sbrief 319 - v.u. A
lain Pardaen, burgem

eester, Rode H
euvel 1 , 9230 W

etteren

IN WETTEREN NB 319 : aanbod van 18 januari 2020 tot en met 30 januari 2020.

 
 

15 JANUARI 2020

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   

 
BELEIDSPLAN VERKO 
GOEDGEKEURD

Verko is klaar voor de uitdagingen van 
de toekomst! De komende vijf jaar 
investeert de afvalintercommunale 
fors in nieuwe projecten. Duurzame 
energieproductie, alternatieve 
inzamelsystemen en verder inzetten op 
afvalpreventie zijn de sleutelwoorden in 
het nieuwe beleidsplan.

Ze zetten in op duurzame 
energieproductie: in het najaar 
van 2020 zullen ze kunnen starten 
met de bouw van een nieuwe 
composteerfabriek met een 
voorvergistingsinstallatie voor de 
verwerking van groente-, fruit- en 
tuinafval. Het is ook de bedoeling om 
het geproduceerde biogas om te zetten 
in warmte en elektriciteit, zodat onze 
huisvuilwagens kunnen rijden op eigen 
geproduceerd gas. 

Naast afvalverwerking willen ze ook 
verder inzetten op ondergrondse 
inzamelsystemen, en vooral meer 
aandacht vragen voor het correct 
sorteren en vermijden van afval.

ZWERFVUIL? KOMAF ERMEE!

Mensen overtuigen om geen zwerfvuil te 
gooien langs de kant van de weg, blijft ook de 
komende jaren onze grote bezorgdheid. 

We delen Wetteren op in 4 zones en zoeken 
verenigingen die elk een groot gebied 
opruimen in het voor- en/ of najaar.  
In ruil krijgen ze van ons een fikse vergoeding. 
Per keer verdien je:

- in zone 1 (Overschelde-Ten Ede)  
1.000 euro;

- in zone 2 (Boskant-Jabeke) 1.000 euro;

- in zone 3 (Massemen) 750 euro;

- in zone 4 (Westrem) 500 euro.

Je ruimt aan beide kanten van de weg het 
zwerfvuil op en verzamelt het vuilnis op een 
vooraf afgesproken plaats. Dat doe je in het 
voorjaar, voor het gras begint te groeien of in 
het najaar als de wegbermen gemaaid zijn. 

Geïnteresseerde verenigingen nemen 
contact op met de dienst grondgebiedszaken 
voor meer uitleg woonenleef@wetteren.be 
of 09 369 00 50. Graag voor 1 februari.  
Wij zorgen voor het nodige materiaal.

KERSTBOOMOPHALING

In de week van 20 tot 23 januari 2020 wordt 
je (echte) kerstboom aan huis opgehaald.

Dit gebeurt op dezelfde dag als je gewone 
ophaalronde. Zet je boom buiten voor 7 uur 
’s ochtends of na 18 uur de avond voor de 
ophaling.

Hou er rekening mee dat de boom niet hoger 
mag zijn dan 2 meter en verwijder potten, 
netten, zakken en potgrond.

Info: intercommunale Verko ombudsdienst 
0800 92 992.

AANGIFTE OF KLACHT BIJ DE POLITIE?  
DAT KAN NU OOK OP AFSPRAAK! 

Vermijd jij ook graag lange wachtrijen?  
 
Word je liever meteen op een efficiënte manier geholpen? Vanaf 3 februari kan je ook op 
afspraak terecht in het politiehuis van Wetteren en de wijkposten van Laarne en Wichelen! 
Maak in de PZ Wetteren Laarne Wichelen voortaan eerst een afspraak om langs te komen 
voor een klacht of een aangifte.

Hoe maak je een afspraak?

Via de link  ‘Onthaal op afspraak’ op de website van de politiezone kan je digitaal jouw 
afspraak inplannen. Je kan de belangrijkste informatie al meteen kwijt bij de politie en je ziet 
welke documenten je moet meebrengen naar jouw afspraak. Zo gaat alles sneller en hoef je 
ter plaatse niet meer het hele verhaal te doen. Bij voorkeur leg je online de afspraak vast via 
www.politie.be/5438 , maar je kan ook bellen naar het nummer 09 369 00 25.   

Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet doen?  
Neem dan contact op of kom langs tijdens de openingsuren.  
Een medewerker geeft je graag advies  
en kan samen met jou een afspraak vastleggen. 

Voor dringende politiehulp, bel 101 ! 
Geen spoed, wel politie? Neem contact met ons op.

THEATER   
zaterdag 18 januari –  
20.00 uur. 
MODDERS -  
COMPAGNIE BARBARIE 
CC Nova
 
CONCERT  

zaterdag 18 januari –  
20.00 uur. 
SONICO   
‘DE ANDERE PIAZZOLLA’ 
Kapel Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128

FEEST  
zaterdag 18 januari -  
20.00 uur. 
KWATRECHTSE 
NIEUWJAARSDRINK 
‘t Schoolke Kwatrecht,  
Biezen 2

CONCERT   
zondag 19 januari -  
14.30 uur. 
NIEUWJAARSCONCERT - 
FRASCATI SYMPHONIC 
cc Nova

WANDELING  
zondag 19 januari -  
14.00 uur. 
15 JAAR TRAGE WEGEN IN 
WETTEREN 
‘t Kasteeltje La Koer, 
Warandelaan 14

FEEST  
zondag 19 januari -  
16.00 uur. 
SLOTEVENT 1000 JAAR 
MASSEMEN 
Dorpsplein Massemen

FEEST  
zondag 19 januari -  
10.00 uur.
TOAST LITERAIR: DE 
PLUSBLUEZ DOOR DRIËL 
De Poort, Markt 27

LEZING  
maandag 20 januari -  
20.00 uur. 
HOMMAGE AAN ETIENNE 
VERMEERSCH  
met prof. dr. Johan 
Braeckman 
De Poort, Markt 27

CURSUS  
dinsdag 21 januari -  
19.30 uur. 
BASISCURSUS BIOLOGISCH 
MOESTUINIEREN - LES 1 
De Poort, Markt 27

LEZING  
dinsdag 21 januari -  
14.00 uur. 
ONTMOETINGSMOMENT 
VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING EN HUN 
OMGEVING I.S.M.  
HA(A)RHEM VZW 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50

CURSUS  
woensdag 22 januari -  
19.45 uur. 
CORE STABILITY -  
SMALL GROUP TRAINING 
Bond Moyson kantoor,  
Felix Beernaertsplein 65

CONCERT  
woensdag 22 januari  
19.00 uur  
tot donderdag 23 januari 
20.00 uur. 
“OP WERELDREIS” - 
Muziekacademie 
cc Nova

CURSUS   
donderdag 23 januari -  
19.00 uur 
KAARTJES DRUKKEN MET 
EEN PASTAPERS 
De Poort, Markt 27

LEZING  
vrijdag 24 januari -  
14.30 uur. 
REUMA MET PROF. EM. DR. 
FILIP DEKEYZER 
De Poort, Markt 27

LEZING  
dinsdag 28 januari -  
20.00 uur. 
BOEKVOORSTELLING 
“KLEERMAKER IN 
AUSCHWITZ” DAVID VAN 
TURNHOUT EN DIRK 
VERHOFSTADT 
De Corridor, Olmenlaan 1

FILM   
donderdag 30 januari -  
20.00 uur. 
DUELLES –  
NOVA @ THEMOVIES 
cc Nova

ETEN & DRINKEN  
donderdag 30 januari - 
14.00 uur. 
KOFFIENAMIDDAG  
WARM II -  
Gezellig samenzijn 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50



Meld uw kind 
op tijd aan 

Sporten  
overdag in de 
Warande

Uw  
burgemeester 
aan het woord

Uw kind inschrijven voor het schooljaar 
2020-2021?

Eerst aanmelden, dan inschrijven. Om uw 
kind in te schrijven in het schooljaar 2020-
2021 werken de Wetterse basisscholen met 
een digitaal aanmeldingssysteem. 

Aanmelden betekent dat u via de website een 
school kiest voor uw kind. De uitgebreide 
informatie hierover vind je terug op de 
website of tijdens de infosessie.

Wie moet aanmelden?  
-  kinderen geboren in 2018 
-  kinderen die van school willen veranderen  
-  kinderen die nog nooit in een school  
 ingeschreven zijn

Wanneer aanmelden? 
Tussen  maandag 2 maart 2020 (12u) t.e.m. 
dinsdag  31 maart 2020 (21u). Het precieze 
moment van aanmelden maakt niet uit als 
het maar in deze periode is. Via de website 
laarne-wetteren.aanmelden.in. Wie zijn of 

haar kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 29 
mei 2020 op de school gaan inschrijven. 

U kan terecht op onze infosessie op: 
Infosessie te Wetteren  
• donderdag 20 februari  
 van 19u30 tot 21u30 
• LDC De Koffiebranderij (Molenstraat 50)

Ondersteuningsmomenten: 
Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52) 
• iedere donderdagvoormiddag tussen  
 2 maart en 31 maart van 10u tot 12u 
• op dinsdag 17 maart van 16u tot 19u

In alle Wetterse scholen tijdens de 
openingsuren 

Vragen?  
laarne-wetteren.aanmelden.in (hier 
vind je ook de lijst van bijkomende 
ondersteuningsmomenten.) 
Naarschool@huisvanhetkindlww.be  
0474/56.67.18. (Iedere werkdag tussen 10u en 
12u en dinsdag tussen 16u en 19u.)

SPORTEN AAN ZEE VOOR 50+  

De 50+ werking van de Sportdienst gaat 
ieder jaar op sportieve midweek naar zee.

Dit jaar zal dit doorgaan van 4 mei tot 8 mei 
in de Floreal te Blankenberge.

Twee personen begeleiden deze reis 
en geven tal van sportactiviteiten zoals 
wandelen, fietsen, seniorobics, een 
namiddagje wellness, ... Je mag zelf kiezen 
aan welke je deelneemt.

De prijs bedraagt € 310 per persoon.  
Hierin zit het verblijf met vol pension, 
drank tijdens de maaltijden, de busreis 
en de deelname aan alle sportactiviteiten 
inbegrepen. Voor een singlelogement wordt 
een toeslag van € 50 aangerekend.

Inschrijven kan vanaf  25 januari van 9u tot 
11u in sporthal De Warande of tijdens de 
sportlessen 50+. Er wordt een voorschot van 
€75 gevraagd.

Inlichtingen : sport.50plus@wetteren.be

Ongetwijfeld heb je kunnen genieten van 
de gezellige drukte die de voorbije periode 
met zich meebracht : sfeervolle verlichting, 
gezellige kerstmarkten, deugddoende 
feesten, gezellig tafelen en onze 
nieuwjaarsdrink.

Het bestuur heeft de voorbije maanden 
ijverig gewerkt om een uitgebalanceerde en 
sluitende financiële meerjarenplanning voor 
te leggen. Je hebt het ongetwijfeld gehoord 
of gelezen: lokale besturen staan voor 
moeilijke budgettaire tijden. Ook in Wetteren 
hebben we daarom doordachte keuzes 
gemaakt tot 2025.

Wetteren behaalde vorige maand in de 
ruime regio de titel van de ‘plezantste 
gemeente’. Dit hebben we aan alle Wetteraars 
samen te danken. Aan verenigingen, 
ondernemers, de gemeente en jullie. Ik heb 
het al vaker gezegd; de samenhorigheid en 
het brede vrijwilligersveld maken Wetteren 
daarom zo uniek.

We zijn tevens een mooie gemeente en de 
boomkwekerijregio bij uitstek, reden te meer 
om dit in de toekomst ook te gaan vertalen 
in ons centrum.  Niet onbelangrijk als je weet 
dat 2020 uitgeroepen is tot het Europees jaar 
voor groenere gemeenten en steden.

We staan voor 12 nieuwe maanden, met 
wellicht veel uitdagingen maar ook evenveel 
kansen en mogelijkheden. Laten we deze dus 
met z’n allen met beide handen aangrijpen 
om er samen een goed jaar van te maken.
Voor ons gezin, onze familie, werkomgeving, 
vrienden en gemeente, kortom alles wat ons 
lief en dierbaar is.

Tenslotte bied ik jullie namens het bestuur, 
de voltallige personeelsploeg, maar ook 
namens mezelf de beste wensen aan voor 
het nieuwe jaar.

  
Alain Pardaen 
Uw burgemeester 

Blijf fit en voel je jong met sporten overdag 
van 18 jaar tot…

Iedere weekdag organiseert de Sportdienst 
allerhande lessen. Er is een terugkerend 
programma met o.a. Tai Chi, badminton, 
tafeltennis zwemmen, turnen, yoga,... Starten 
en inschrijven kan het hele jaar door.

Daarnaast zijn er ook lessenreeksen zoals: 
bodymoves keeps fit, fitness,… Deze 
lessenreeksen vinden plaats 1 keer in het 
voorjaar en 1 keer in het najaar, behalve 
tijdens de schoolvakanties.

Bodymoves keeps fit 
Wil je op gevarieerde wijze en op muziek al je 
spieren van je lichaam laten werken? 
Dan is deze mix van dans, aerobics, BBB, 
step, …. iets voor jou. 
 
Start: donderdag 23 januari  
van 14 uur tot 15 uur.

Fitness voor 50 
Ben jij een actieve senior maar heb 
je geen idee wat een fitnesscentrum 
inhoudt? Kom dan naar onze fitnessreeks. 
De lessen bestaan uit cardiotraining en 
spierversterkende oefeningen.

Start: maandag 20 januari  
van 13.45u tot 15u  
in “The Gym” Cooppallaan 40.

Meer informatie en prijzen vind je op 
www.dewarandewetteren.be of in de 
sportbrochure 2019 – 2020, te verkrijgen in 
alle vrijetijdsdiensten. 

NIEUWE 
VORMINGSBROCHURE

Veel Belgen liggen wakker van klimaat, milieu 
en energie. Dat merk je aan de lezingen en 
cursussen die je dit voorjaar in Wetteren kan 
volgen. Experten zoals Frank Deboosere en 
Tom Elegeert delen hun kennis, maar ook wie 
droomt van een duurzame tuin komt aan zijn 
trekken.

Ook andere actuele thema’s komen aan bod. 
Op 11 februari legt prof. Hendrik Vos in de 
bibliotheek uit hoe Europa van crisis naar 
crisis ploetert.

Ben je benieuwd naar het volledige 
vormingsaanbod? Haal dan de gratis 
vormingsbrochure op in de bibliotheek.

Bib Centrum : Markt 27 
Tel. 09 369 26 78 
www.bibliotheekwetteren.be

Beste inwoners, 


