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12 FEBRUARI 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@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     

 
INFOAVOND: 
EVENEMENTENLOKET

Op maandagavond 20 januari vonden 
een negentigtal organisatoren van 
Wetterse evenementen de weg naar 
een participatie-moment. De avond 
bestond uit 2 delen. Eerst kregen 
de aanwezigen informatie over de 
komende plannen in onze werking rond 
evenementen.

Tijdens het tweede deel van de 
avond werd er geluisterd naar 
de mening van de organisatoren. 
Via diverse workshops kregen 
de aanwezigen de kans om hun 
ideeën over de uitleendienst, over 
communicatiemogelijkheden en over 
de geluidsnormen te delen en over te 
maken aan de medewerkers van dienst 
evenementen van Wetteren.

Op basis van de ideeën van de 
Wetteraars zullen er binnenkort enkele 
aanpassingen gebeuren.

Dit participatiemoment kaderde 
binnen Plan W! waarbij Wetteren zoveel 
mogelijk Wetteraars wil betrekken bij 
het beleid.

OPENDEURDAG  
15 februari – 9.30 u 
OPENSCHOOLDAG  
School in zicht  
Deelnemende basisscholen 
an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be 
03 270 38 05 
schoolinzicht.be

CURSUS  (5-DELIG) 
15 februari – 10 u  
FILOSOOF LUDWIG WITTGENSTEIN  
Jean Paul Van Bendegem  
De Corridor, Olmenlaan 1 
franky@decorridor.be  

THEATERVOORSTELLING   
15 februari - 20 u 
KAPOTTEPOPPENKOPPEN – 
COLLECTIEF DOFT 
cc Nova   
 

BEGELEIDE DAGUITSTAP  
16 februari – 7 u  
ZEELAND  
Vertrek parking De Warande  
Natuurpunt Scheldeland  
Antoon Blondeel  
0477 32 16 78 na 17 u 
antoon.blondeel@skynet.be 
www.natuurpunt.be

WANDELEN  
16 februari – 14 u  
TRAGE WEGEN LANGS BUNKERS IN 
KWATRECHT 
Pasar Wetteren Lede Rondom - 
Dienst Vrije tijd 
Vertrek Heilig Hart Brouwerij 
Brusselsesteenweg 85A simon.
wandelen@proximus.be

CARNAVAL  
16 februari – 15.11 u (14.33 u 
reclamestoet)  
CARNAVALSTOET 
Centrumstraten & Markt 
mariodepaepe@hotmail.com

CURSUS  
18 februari – 14 u  
BLOEMSCHIKKEN 
LDC De Koffiebranderij

CURSUS   
18 februari – 18.30 u  
MAKE-UP EN MANICURE  
LDC De Koffiebranderij 

CURSUS  
18 februari – 19.30 u  
BIOLOGISCH MOESTUINIEREN - 
JOS VAN HOECKE  
Velt  
De Poort 
0486 30 03 49 

LEZING    
18 februari – 20 u  
VEILIG ONLINE: SOCIALE MEDIA 
Gezinsbond, Child Focus i.s.m. het 
Huis van het Kind 
LDC de Koffiebranderij 
Inschrijven via  
info@huisvanhetkindlww.be  
09 365 73 65 
www.huisvanhetkindlww.be

CURSUS   
19 februari – 19 u  
LASERSNIJDEN VOOR BEGINNER 
Ingegno & Openbare Bibliotheek 
Wetteren 
cc Nova 

FILM  
20 februari – 14.30 u  
ROCKETMAN (Elton John) 
cc Nova 

LEZING   
20 februari - 19 u  
ROAD TO ZERO WASTE -  
MAAIKE SANTY 
Markant 
De Poort 
leona.de.smet1@telenet.be

CURSUS  
20 februari – 19.30 u  
WONDZORG EN REANIMEREN / 
DEFIBRILLEREN 
LDC De Koffiebranderij 

CONCERT  
22 februari – 20 u 
HOUBEN & SON – JAZZ  
cc Nova & vzw Kultuurschuur 
Kapel Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128

FILM  
22 februari – 20 u  
DE WILDE STAD 
Natuurpunt Scheldeland 
cc Nova  
miguel.surmont@telenet.be,  
0477 69 83 19 
www.natuurpunt.be

LEZING  
22 februari – 20 u  
GRUESON 4 - STRIPTEKENAAR 
YVAN GEVULD 
De Corridor

CONCERT  
22 februari – 21 u  
LEFWERK -  
TJONS EN SWIESO  
Lemon Bar 
Stationsplein 7

SPORT  
23 februari - 10 u  
KNUFFELTURNEN (VIJF SESSIES) 
Gezinsbond  
Sport- en recreatiedomein Warande 
0473 83 95 16 
gezinsbondwetteren@hotmail.com

WORKSHOP  
25 februari - 14 u 
CREATIEVE KINDERWORKSHOP 
kvlv Wetteren centrum  
Parochiezaal Overschelde, Liefkenshoek 20 
09 369 56 51  
kvlvwetterencentrum@hotmail.com

LEZING   
25 februari – 20 u  
BOEKVOORSTELLING  
‘DE TWEEDE VERVREEMDING’  
filosoof Michael Vlerick  
De Corridor 
franky@decorridor.be 

LEZING  
25 februari – 20 u  
VAN EYCK,  
DE BACH VAN DE SCHILDERKUNST 
Davidsfonds Wetteren 
De Poort 
bart.maudens@telenet.be 
09 369 35 10 
www.davidsfonds.be

FILM  
27 februari – 14.30 u  
BINTI 
cc Nova 

THEATER   
27 februari – 20 u  
WA MAKE? ERHAN DEMIRCI  
De Corridor

LEZING   
28 februari – 14.30 u  
HET ELECTRICITEITSPROBLEEM IN BELGIË 
Professor Nathal Severijns 
OKRA Academie  
De Poort

PARTY  
28 februari – 23 u  
YOUNG FOXES DJ-SET 
Lemon Bar 
Stationsplein 7

MAAK MEE DE DROOM  
VAN OVERBEKE!

Tijdens de weekends van 15 en 29 maart 
organiseren we in Overbeke een ‘Oasis 
Game’. Dit is een groot dynamisch buurtspel 
vol actie, transformatie en plezier.  
Inwoners en andere geïnteresseerden 
zullen via verbindende activiteiten en 
leuke spelletjes op zoek gaan naar een 
gemeenschappelijke droom voor Overbeke. 
En die droom zullen ze dan realiseren tijdens 
het tweede weekend. Spannend! O ja, en we 
gaan ook samen koken en eten. 

Benieuwd? Sebastiaan, Bruna en Dieter, 
de begeleiders van de Oasis Game, geven 
op 20 februari om 19u een introductie 
in het parochiecentrum van Overbeke 
(Bovenboekakker, naast de bib) voor 
iedereen die interesse heeft in wat er zal 
gebeuren.

Deze actie is deel van Plan W! en past in onze 
doelstelling “Samen Wetteren” of samen 
bouwen aan een sterk gemeenschapsgevoel.

Meer info vind je op www.wetteren.be/geef-
je-mening en www.wetteren.be/planw

E.K. VOETBAL OP GROOT 
SCHERM IN WETTEREN

Lokaal Bestuur Wetteren zorgt ervoor dat je 
komende zomer de uitzendingen van het E.K. 
voetbal op groot scherm op de Markt kan 
volgen. De organisatie van dit evenement is 
toegewezen aan Op ’t Hof vzw. Deze private 
evenementenorganisator zal samenwerken 
met een zestal horecazaken op de Markt en 
enkele lokale verenigingen.  Op ’t Hof vzw 
heeft heel wat ervaring in het organiseren 
van grote evenementen. Zo kan je met een 
grote groep Wetteraars op een professionele,  
veilige en duurzame manier samen op één 
centrale plaats genieten van het E.K.

Andere publieke grote schermen zullen in 
onze gemeente niet toegelaten zijn tijdens 
het E.K. voetbal. Zo kunnen we de veiligheid 
en de vlotte mobiliteit in Wetteren tijdens 
deze periode garanderen. 

BASISSCHOOL KIEZEN?  
ONTDEK DE CENTRUM-
SCHOLEN OP  
15 & 18 FEBRUARI

Twijfel je nog aan je schoolkeuze? Vergelijk 
6 scholen* tijdens de openschooldagen en 
ouderbabbels van School in Zicht.

Za. 15 febr. 09u30 tot 11u30: Ouderbabbels 
Bezoek 1 of meerdere scholen. Je ontmoet 
ouders die al een kind hebben op de school 
tijdens een gezellig koffiemoment. Je stelt 
vragen en leert de school kennen via 
getuigenissen van ouders.

Di. 18 febr. 08u45, 10u30 en 13u30: 
openschooldagen 
Bezoek 1 of meerdere scholen op een lesdag. 
Je ziet de school in werking, ontmoet andere 
ouders, directie en leerkrachten.

* ’t Kleuterboompje, Campus Kompas,  
’t Klimopje, Sint-Gertrudis, Sint-Jozef,  
Sint-Theresia

Info & inschrijven:  
schoolinzicht.be/wetteren of  
an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be 

GROEN RESULTAAT CAR FREE DAY

Op 19 september 2019 pendelden medewerkers van Lokaal Bestuur Wetteren te voet, 
met de fiets, met openbaar vervoer of carpoolend naar het werk. Zij legden samen 
meer dan 1000 km af en spaarden zo vaste planten en bomen voor op het Wetters 
grondgebied. 

Bij lokale Wetterse telers vonden we het nodige plantgoed. Vijf esdoornbomen staan 
ondertussen  op de verkeerseilanden van het Felix Beernaertsplein. Ze blijven compact 
om in de toekomst het verkeer niet te hinderen. De vaste planten - een combinatie van 
siergrassen en asters - staan in een plantperk aan de Liefkenshoek. Dit resultaat helpt bij 
het realiseren van de doelstelling Aangenaam Wetteren (PlanW!). 



Dag van de  
Vrijwilliger

Doe de  
woontest

Digitale  
toegang tot  
attesten  
en akten

Van 29 februari tot 8 maart 2020 is het de 
34ste Week van de Vrijwilliger. Het thema 
van de week: “PUUR VRIJWILLIGERSWERK.  
Je moet het maar doen!”.

Zoals elk jaar willen we de vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. In Wetteren vieren 
we “De Dag van de vrijwilliger” op woensdag 
4 maart. Ben je vertegenwoordiger van een 
vereniging of groep, breng dan jouw mensen 
op de hoogte want nu is het aan ons om iets 
terug te doen! 

Dit jaar kozen we voor de Belgische film 
‘’The Best of Dorien B” met Jelle De Beule, 
Katelijne Verbeke en Dirk Van Dijck.
Dorien (37) heeft alles om gelukkig te zijn: 
een charmante en succesvolle man, twee 
schattige kinderen en een goed draaiende 
dierenartsenpraktijk. Maar wanneer ze haar 
moeder betrapt op jarenlang overspel, haar 
man te close blijkt te zijn met een collega en 
ze bovendien een knobbeltje in haar borst 
ontdekt, dreigt ze de pedalen te verliezen. 

Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten. 
Heeft ze wel de juiste keuzes gemaakt? Is dit 
het leven waar ze van gedroomd had? “The 
Best of Dorien B.” is een komisch drama over 
een vrouw die zichzelf tussen alle chaos 
door herontdekt.

De film wordt tweemaal vertoond. Er is een 
namiddagvoorstelling met koffie en gebak en 
een avondvoorstelling voorafgegaan door 
een receptie.

Je moet vooraf inschrijven.  
Per deelnemende vrijwilliger vragen we een 
symbolische bijdrage van één euro.  
De ticketverkoop start vanaf maandag  
10 februari 2020 vanaf 13.30u in cc NOVA,  
Molenstraat 2b, 09 365 20 20,  
cc.nova@wetteren.be  
of via de website van cc NOVA.

Wist je dat je voor een attest uit het 
bevolkingsregister of een uittreksel van 
een akte van de Burgerlijke Stand niet altijd 
meer naar het gemeentehuis moet? 

Als je deze officiële documenten bv. 
nodig hebt bij het afsluiten van een 
huurovereenkomst, het indienen van 
jouw kandidatuur bij het solliciteren of 
het registreren van een huwelijk in het 
buitenland, dan kan dat ook digitaal. Je mag 
natuurlijk nog altijd een afspraak maken en 
langskomen in het gemeentehuis. Maar je kan 
ook zelf in veel gevallen digitaal zoeken en 
afdrukken. 

Er zijn een paar verschillende mogelijkheden: 

Een eerste optie is de website Mijn Dossier 
van de FOD Binnenlandse Zaken (mijndossier.
rrn.fgov.be/nl/). Op dit platform vind je 
onder de rubriek “Mijn attesten” de attesten 
van het bevolkingsregister.  
 

Onder de rubriek “Mijn akten” vind je 
alle akten van de Burgerlijke Stand die 
opgemaakt zijn vanaf 1 april 2019. 

Ook sommige akten van voor die datum kan 
je daar vinden, maar dat aantal is beperkt. 
Indien de akte die jij nodig hebt daar niet 
opgevraagd kan worden, neem dan contact 
op met het gemeentehuis. Zij bezorgen jou 
dan de akte die je nodig hebt.

De Vlaamse overheid heeft een gelijkaardig 
platform: Mijn Burgerprofiel.  
(www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-
burgerprofiel). Ook hier is het mogelijk 
dat akten van voor 1 april 2019 nog niet 
beschikbaar zijn.

Als je het niet vindt op de twee vorige 
manieren ga dan naar  
www.wetteren.be/akten-attesten.  
Vul het onlineformulier in en het document 
komt via mail naar je toe.

Maken we in de toekomst plaats voor meer 
groen? Hoe pakken we parkeerproblemen 
aan? Wordt het contact met onze buren 
beter? Kan iedereen straks te voet naar de 
supermarkt?

Dat is zo gek niet als het klinkt.

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we 
wonen ook. Dat brengt nieuwe mogelijkheden 
met zich mee. Mogelijkheden waar iedreen 
beter van wordt. 

Denk aan:

• Vlotter verkeer

• Meer parken en meer groen

• Meer ruimte voor sociaal contact

• Of wat dacht je van meer winkels op 
wandelafstand?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd 
even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen 
met lokale besturen Thuis in de Toekomst. 
Via deze online woontest geef jij jouw 
bestuur informatie over hoe je graag wilt 
wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet.  
En daarmee kunnen jullie samen plannen 
voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het 
wonen van morgen.

Nieuwsgierig? Doe de woontest op  
www.thuisindetoekomst.be

INFOSESSIE PARTAGO

Partago organiseert een nieuwe buurtavond 
waarbij hun leden alles vertellen over het 
elektrisch autodeelsysteem van Partago. 
Je kan ook een elektrisch testritje maken! 
Iedereen is welkom op woensdag 26 februari. 
De infosessie start om 20u, duurt ongeveer 
anderhalf uur, en gaat door in het oude 
gemeentehuis (Kerkstraat). Inschrijven kan via 
https://www.partago.be/buurtavonden.

OP STAP IN WETTEREN! 

Ben je een anderstalige nieuwkomer in de gemeente Wetteren? Wil je de gemeente graag 
beter leren kennen? Ga dan gratis mee op stap en maak vrijblijvend kennis met interessante 
plaatsen in Wetteren. We maken kennis met LDC ‘De Koffiebranderij’ en Babbelonië,  
cc Nova, de bibliotheek, het gemeentehuis, sociaal huis en sporthal De Warande,… Kortom 
een boeiende voormiddag waar we het vrijetijdsaanbod van de gemeente samen ontdekken! 

Vrijdag 21 februari 2020 van 9u00 tot 12u30. Voorzie je van stevige stapschoenen.  
Startpunt: Lokaal Dienstencentrum ‘De Koffiebranderij’ Molenstraat 50 Wetteren 
Inschrijven via: integratiedienst@wetteren.be of 09 365 73 65.

WORD ANIMATOR OP 
SPEELPLEIN WESP

De speelpleinwerking wordt begeleid door 
een gemotiveerde groep animatoren. Wil 
jij ook schitteren als een echte draak of 
superheld spelen op speelplein WESP?  
Of ben jij de nieuwe zotte doos in wording?  
Op www.speelpleinwetteren.be/animator-
worden-in-2020 kom je te weten hoe je je 
kan inschrijven als animator op Speelplein 
WESP.  
De deadline is 31 maart 2020.


