
POËZIEWEEK VAN 26 JANUARI 
TOT 1 FEBRUARI

Tijdens de Poëzieweek vult de bibliotheek 
het straatbeeld met ‘weesgedichten’. Vanaf 
eind januari lees je een 30-tal gedichten op 
verschillende ramen in Wetteren. Bekende 
dichters, leerlingen van de Wetterse 
kunstacademie en schrijver Pol Bracke 
schonken elk een of meer gedichten.

Ook in de bib leeft de Poëzieweek. Het 
thema is dit jaar ‘vriendschap’. De jonge 
poëzievrienden gaan in de bib op zoek naar 
tien raadselgedichten. Uit elke tekst is een 
woord verdwenen. Heb je alle gedichten en 
woorden gevonden? Dan maak je kans op een 
poëtische beloning.

Poëzie voor baby’s en peuters? Zeker weten! 
De bib legt de jongste oortjes letterlijk in de 
watten. Neem een luisterkussen, zoek een 
knus plekje en geniet samen van de mooiste 
wiegeliedjes.

Meer info: bibliotheek Wetteren, 
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be, 
https://wetteren.bibliotheek.be

KERSTBOOMOPHALING 
In de week van 16 tot 19 januari wordt je 
(echte) kerstboom aan huis opgehaald. Dit is 
op dezelfde dag als je gewone ophaalronde. 
Zet je boom buiten vòòr 7 uur ’s ochtends 
of na 18 uur de avond voor de ophaling. 
Zonder potten, allerhande steunen, netten, 
zakken en potgrond. De kerstboom mag 
maximaal 2 meter hoog zijn. Alle opgehaalde 
kerstbomen worden verwerkt tot compost. 

Meer info: www.wetteren.be/afvalkalender 
Intercommunale Verko tel. 0800 92992

Kies jij volgende kerst voor een duurzaam 
alternatief? Laat je creativiteit los: een 
versierde kamerplant, een houten boom, 
lichtjes op de muur in de vorm van een 
boom,...

 
IN WETTEREN
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Het volledige overzicht van evenementen in 
Wetteren vind je ook op www.uitinwetteren.be. 
Organiseer je zelf een evenement en zie je dat 
graag in de nieuwsbrief verschijnen?
Voer dan minstens 4 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be 

15 JANUARI
Rommelbeurs
Expo Gowalt, Kwatrechtsteenweg 114
herve.salomon@telenet.be

Nieuwjaarsreceptie met 
Filip Bollaert
De Corridor, Olmenlaan 
10.30 uur
www.decorridor.be

16 JANUARI
Mandala’s kleuren en kalligrafie 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be 

17 JANUARI
Samen Koken 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
9 uur
dienstencentrum@wetteren.be 

18 JANUARI
IT-café 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
10 uur
dienstencentrum@wetteren.be 

Voorleesuurtje Bib Overbeke
Bovenboekakker 2
16 uur
bibliotheek@wetteren.be 

19 JANUARI
Bingo 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be 

SamenLezen in de bib  
Bibliotheek Wetteren, Markt 27
19 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

Nowhere  
Cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

Vinylpraat Dire Straits  
De Corridor, Olmenlaan 
20 uur
www.decorridor.be

20 JANUARI
Broeden – Grof Geschud 
Cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

Initiatie diepzeeduiken  
Duikschool De Waterman
Binnenzwembad De Warande, 
Warandelaan 14
20.30 uur
www.waterman.be

21 JANUARI
A matter of time - Teatime 
Company 
Cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

Rudolf Hecke & Yassin Joris - 
Passie  
De Corridor, Olmenlaan 
20 uur
www.decorridor.be

22 JANUARI
Knuffelturnen met peuters 
Gezinsbond Wetteren
Sporthal Wetteren, Warandelaan 114
9.30 uur
https://wetteren.gezinsbond.be 

Knuffelturnen met kleuters 
Gezinsbond Wetteren
Sporthal Wetteren, Warandelaan 114
10.30 uur
https://wetteren.gezinsbond.be 

Nieuwjaarsconcert Frascati 
Symphonic  
Cc Nova, Molenstraat 2B
14.30 uur
www.ccnovawetteren.be

23 JANUARI
Open Crea Atelier 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

25 JANUARI
Voorleesuurtje Bib Massemen 
Dorpsplein 1 
16 uur
bibliotheek@wetteren.be

26 JANUARI
Wilde planten in de 
natuurvriendelijke tuin 
Velt Wetteren
De Poort, Markt 23
20 uur
veltwetteren@gmail.com

27 JANUARI
Voordracht Healthcare - 
Het ziekenhuis van de toekomst 
OKRA
De Poort, Markt 23
14.30 uur
www.okra.be

De wandelpaden van 
Hans Mortelmans 
De Corridor, Olmenlaan 
20 uur
www.decorridor.be

28 JANUARI
De raadselprinses 
KUNSTacademie Wetteren
Cc Nova, Molenstraat 2B
19 uur
www.ccnovawetteren.be

 
 

11 JANUARI 2023PRINSENVERKIEZING VOOR 
CARNAVAL IN WETTEREN 

Op 21 januari is de verkiezing van Prins en 
Prinses Carnaval 2023 in de Gemeentelijke 
Feestzaal. Gunther Avez (van De Felixkes) 
en Janna Verhaegen (van De Leutentreuters) 
geven het beste van zichzelf met een intrede 
en een show. Zij moeten elk een minimum van 
211 stemmen hebben om de titel van Prins en 
Prinses te behalen. De kandidaten stellen zich 
enkele dagen eerder ook voor in de Wetterse 
rusthuizen. De bewoners kunnen meteen hun 
stem uitbrengen.

De verkiezing start om 20 uur. Stemmen kan 
tot 1 uur ’s nachts.

AAN DE SLAG MET JE 
ANDROID-SMARTPHONE

Heb je nog maar net een smartphone of wil 
je er beter mee leren werken? Op vrijdag 3 
en 10 februari leer je stap voor stap hoe je 
apps installeert en gebruikt, mails opent en 
verstuurt en foto’s maakt. De cursus is voor 
beginners met een Android-smartphone. Het 
aantal plaatsen is beperkt. Vooraf reserveren 
is dus nodig.

Werk je al vlot met een smartphone of 
computer? Spijker dan je digitale kennis bij 
in de bib met workshops over online privacy, 
WhatsApp en itsme.

Meer info: bibliotheek Wetteren, 
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be, 
https://wetteren.bibliotheek.be

MINDER STRAATVERLICHTING

Vorige maand startte Fluvius met de tweede 
golf voor het doven van de verlichting in onze 
gemeente. Opnieuw kregen 28 stuurkasten 
een chip om ze op afstand te kunnen doven. 

Als de verlichting in jouw buurt is aangepast 
dan zal de verlichting doven om 23 uur en 
terug branden om 5 uur. Gaat de verlichting 
totaal niet meer aan, dan is er iets fout 
gelopen en kan je dat laten weten via 
lichtendoven@wetteren.be. 

Gaat het om een of twee verlichtingspalen die 
niet branden, dan kan je dat probleem altijd 
melden via www.straatlampen.be.

Sinds 1 januari 2023 mag je ook koffie- en 
drankencapsules - zowel van aluminium 
als van plastic - in de blauwe zak gooien. 
Zo worden ze gesorteerd en gerecycleerd.
Koffie- of theepads (de ronde, platte 
filtertjes) mogen er niet in, ook niet bij het 
GFT. Ze bevatten kunststofvezels die niet 
gerecycleerd of gecomposteerd kunnen 
worden. Ze horen nog steeds bij het 
restafval in de gele zak.

Wist je trouwens dat ook chipszakken in de 
blauwe zak mogen?

KOFFIE- EN DRANKENCAPSULES IN DE PMD-ZAK



Buddy’s voor 
 kansarme Wetteraars

Naar school in 
Wetteren?

Wil jij meer 
 bewegen in 2023?

Armoede is een harde realiteit. Misschien 
ken je zelf wel iemand die het moeilijk heeft 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Met 
SamenBergOp koppelen we een vrijwillige 
buddy aan een Wetteraar in kansarmoede. 
De duo’s spreken af om samen iets leuk te 
doen en er sterker uit te komen. 

Bianka, Margriet en Karel (foto) volgen samen 
met anderen de opleiding om buddy te worden. 
Zo krijgen ze een beter inzicht in kansarmoede. 
Ze leren hoe ze hun kansarme buddy kunnen 
ondersteunen om hun kansen te ontdekken 
en zo sterker te worden. Bianka (39 jaar) is 
moeder van 2 jonge kinderen en zorgvrijwilliger 
bij Kom op Tegen kanker. Margriet (67 jaar) is 
gepensioneerd en vrijwilliger bij Deelpunt en 
Sint-Vincentius Vereniging. Karel (69 jaar) is 
kinesist op gedeeltelijk pensioen, gehuwd en 
heeft drie dochters.

Waarom wil je buddy worden? 
Bianka: Armoede bij kinderen raakt me. Elk 
kind heeft recht op een zorgeloze jeugd. 
Margriet: Via Deelpunt hoorde ik over 
SamenBergOp. Ik wil mijn werk als vrijwilliger 
nog beter doen door meer te weten over 
kansarmoede. Karel: Ik wil in mijn vrije tijd 

iets teruggeven aan Wetteren. Tijdens mijn 
loopbaan deed ik veel ervaring op, daar wil ik 
iets mee doen.

Wat vind je van de opleiding? 
Margriet: De opleiding is best wel heftig, je 
leert stilstaan bij je onbewuste vooroordelen. 
Bianka: We hebben een aantal filmpjes samen 
bekeken en besproken. En die maakten heel 
wat los. Karel: Je leert goed te luisteren, 
zonder vooroordelen en héél goed na te 
denken voor je reageert.

Is de opleiding nodig?  
Bianka: Ook in mijn privé leven pas ik nu toe 
wat ik leer. Het verandert iets essentieel bij 
jezelf. Karel: Mocht je buddy worden zonder 
opleiding, dan zou je zeker fouten maken. 
Margriet: Binnenkort doen we rollenspelen om 
te oefenen. Daar heb ik wel een beetje schrik 
voor. Maar het is een goede voorbereiding om 
effectief als buddy aan de slag te gaan. 

Interesse om zelf buddy te worden? 
Kom vrijblijvend naar de infosessies op 
donderdag 2 februari of woensdag 1 maart 
2023. 
www.wetteren.be/samenbergop

In Wetteren werken alle kleuterscholen en 
lagere scholen met een digitaal centraal 
aanmeldingssysteem. Je kan via een 
website doorgeven in welke scholen je jouw 
kind het liefst wil inschrijven. Zo krijgt elk 
kind een gelijke kans om naar de school 
van zijn of haar keuze te gaan. Zijn er niet 
genoeg vrije plaatsen in een school? Dan 
wordt op een objectieve en wettelijke 
manier een volgorde en selectie gemaakt.

In al deze gevallen moet je je kind 
aanmelden:

• Is je kind geboren in 2021 en start het met 
school in het schooljaar 2023-2024 of 
2024-2025 (voor kinderen geboren eind 
2021) 

• Is je kind al ingeschreven, maar kies je vanaf 
volgend schooljaar een andere school? 

• Zit je kind in een kleuterschool die geen 
lagere school afdeling heeft?

• Al een broertje of zusje op school? Je 
krijgt voorrang maar je moet je kind ook 
aanmelden. 

Hoe meld je je kind aan?
Surf tussen 28 februari 2023 vanaf 12 uur en 
21 maart 2023 tot 19 uur naar:  
https://  laarne-wetteren-wichelen.aanmelden.in 
en meld je kind aan. Je hoeft je niet te 
haasten! Het tijdstip van aanmelden speelt 
geen rol, als je kind maar binnen deze periode 
aangemeld is. 

Na 21 maart (19 uur) kan je niet meer 
aanmelden. Dan kan je je kind pas inschrijven 
in de vrije inschrijvingsperiode - na 23 mei - 
op een school waar nog plaats over is. Je kind 
op tijd aanmelden is dus belangrijk!

Als je kind aangemeld is, dan ontvang je ten 
laatste op tegen 21 april 2023 een ticket met 
de naam van de toegewezen school. Daarna 
kan je je kind inschrijven op deze school 
tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023.

Meer info of vragen?  
www.huisvanhetkindlww.be/basisonderwijs 
Huis van het Kind Laarne-Wetteren-
Wichelen: 
0474 56 67 18 of  
naarschool@huisvanhetkindlww.be

ZAKKENROLLERS 
IN JE  SMARTPHONE

Internetfraude of ‘phishing’ loert in 
jouw mailbox, contactapps en sociale 
media. Velen kwamen al een poging tot 
online diefstal tegen. 

Oplichters vissen naar je persoonlijke 
bankgegevens en doen zich voor als 
een vertrouwde organisatie. Hoe gaan 
ze te werk? Ze sturen je een e-mail, 
sms, WhatsApp of bericht via sociale 
media. Daarin zit een link naar een 
geloofwaardig nagemaakte website. Ze 
vragen naar je persoonlijke bankcodes. 
Als de oplichters die hebben, 
plunderen ze je rekening. 

Ook andere sluwe praktijken duiken op 
in beleggingen, facturen, hulpvragen 
of een kluisrekeningvoorstel. Ze 
proberen je te overhalen om geld over 
te maken. Blijf altijd op je hoede want 
oplichters doen zich voor als jouw 
bank, de overheid, telecomoperator of 
nutsbedrijf.

Bescherm jezelf tegen digitale diefstal: 
klik nooit zomaar op een link! Blijf alert, 
ook wanneer je tussendoor tokkelt 
op je smartphone. Denk twee keer na 
voor je klikt op een link in een bericht 
of voor je een app installeert. 

Tip: Blijf op de hoogte over 
frauduleuze berichten die in omloop 
zijn. Installeer de Safeonweb app van 
de overheid.

We weten het allemaal… bewegen is zorgen 
voor jezelf. Of je nu alleen sport of liever in 
groep beweegt, het is goed voor lichaam en 
geest!

Zwemmen en lopen
Sportdomein De Warande is dichtbij. Wist 
je dat er aparte uren zijn voor baantjes-
zwemmers? Bijna elke ochtend kan je in 
een ontspannen sfeer sportief aan je dag 
beginnen. Geen ochtendmens? Op dinsdag 
en donderdag kan dit ook ’s avonds en op 
woensdag en zaterdag rond de middag. 
Reserveer je plekje online. 
Sport je liever buiten? Ontdek dan zeker de 
nieuwe loop routes. Aan De Warande starten 
er 3 loop routes van 3, 5 en 10 km. Onze sport-
dienst maakte voor elk niveau een mooie 
route in de natuur. Wissel eens af en probeer 
ook de loopomloop in Wetteren Ten Ede. 

Meer info: www.dewarandewetteren.be/
sport-in-wetteren

Sporten overdag
‘Sporten Overdag’ is voor iedereen 
toegankelijk. In groep en onder begeleiding 
werk je aan je conditie. Je kan op alle niveaus 

badmintonnen of tafeltennissen, meedoen 
met een zeer actieve les of rustig bewegen 
bij Tai Chi of yoga. Instappen kan altijd, maar 
nu is het perfecte moment om die goede 
voornemens uit te voeren. Voor Bodymoves 
Keeps fit start er een nieuwe reeks van 
10 lessen op 19 januari (vooraf inschrijven). 
Werk aan je conditie, spieren en figuur op 
aangepaste muziek en met een ervaren 
lesgever. Elke donderdag van 14 tot 15 uur.

Meer info:  
www.dewarandewetteren.be/sporten-overdag

Sporten in clubverband
Sport je graag in team? Ontdek wat onze 
verschillende sportclubs te bieden hebben. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van Start to Swim 
op donderdag? Wil je graag badmintonnen 
’s avonds, of ontspannen met yoga, dans, 
wandelvoetbal… De Wetterse verenigingen 
geven jou veel mogelijkheden. 
Check de sportbrochure voor het volledige 
aanbod op www.dewarandewetteren.be of 
vraag je exemplaar in de sporthal en bij alle 
vrijetijdsdiensten.

JUBILARISSEN

PLATINA BRUILOFT
• 8-04-1953:
 André Raman - Georgette Bockstaele
• 14-02-1953:
 Willy Van Damme - Gilberte Van Helleputte

BRILJANTEN BRUILOFT
• 3-05-1958: 
 Willy Van Nuffel - Jeannine De Smet
• 8-05-1958:
 Maurits Buyle - Anna Raman

DIAMANTEN BRUILOFT
• 22-04-1963:
 Luc Lorré - Machteld Van Oudenhove
• 2-05-1963: 
 Georges De Block - Laurette De Boever

GOUDEN BRUILOFT
• 24-11-1972:
 Antoine Bauwens - Jacqueline Clinckspoor
• 4-01-1973:
 Willy De Mulder - Anny Mokwinski 
• 1-03-1973:
 Luc De Wilde - Nicole Vervaet
• 2-03-1973:
 Albert Van den Abbeel - Betty Lambrecht
• 8-03-1973:
 Eric Bové - Annie Van Laer
• 15-03-1973: 
 Jacques Canipel - Christiane De Pauw
• 30-03-1973: 
 Roland Verhaegen - Linda Verstraeten
• 27-04-1973: 
 Marc Van Damme - Magda De Wilde 
• 28-04-1973: 
 Eddy De Neve - Ginette De Sadeleir 
• 11-05-1973: 
 Eric Eeckhout - Nicole Van Durme 
• 17-05-1973:
 Guido Erauw - Jacqueline Guillemaere
• 25-05-1973:
 Patrick Vinck - Yvette Van Vaerenbergh

https://laarne-wetteren-wichelen.aanmelden.in
www.huisvanhetkindlww.be/basisonderwijs
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www.huisvanhetkindlww.be/basisonderwijs
www.dewarandewetteren.be/sporten-overdag

