
 
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 395, v.u. Albert De Geyter, burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

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 

25 MAART
Praktijkcursus - 
In de serre van Marc
Velt Wetteren
Massemsesteenweg 159
10 uur
veltwetteren@gmail.com
Vooraf inschrijven

Een of andere Rus - 
Arsenaal & Het Kwartier
cc Nova
Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be 

The Joni Mitchell Story - 
Indra Salima  
vzw kultuurschuur
Kapel Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
20 uur
kultuurschuur@telenet.be

Tentoonstelling Kaatjes Kabinet
tot 26 maart
Artroze
Kerkstraat 39
Zat & zo: 13 tot 17 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

26 MAART 
De Tsarewitsch - 
Vlaams Muziek Theater 
cc Nova
Molenstraat 2B
14.30 uur
www.ccnovawetteren.be

Workshop Kaatje Vermeire:  
Druk je gelukje
Artroze
Kerkstraat 39
13.30 uur, inschrijven verplicht
https://wetteren.bibliotheek.be

28 MAART
Wij! - Lennaert Maes & 
Andries Boone / Wesp 
cc Nova
Molenstraat 2B
19 uur
www.ccnovawetteren.be

Lezing: Zot van koers - 
Manu Adriaens
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
20 uur
dienstencentrum@wetteren.be
 

29 MAART
Zaaigoed met Mme ZsaZsa 
Bibliotheek
Markt 23
20 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

30 MAART
Nova@themovies: Rebel 
cc Nova
Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

31 MAART
Expo Beeldhouwkunst 
Opening 31 maart 19 uur
Club Industrial
Kwatrechtsesteenweg 114
veerle.vanmeensel@mortsel.be

Lentefeest 
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
11.30 uur
dienstencentrum@wetteren.be
Vooraf inschrijven 

4 APRIL
Koffienamiddag voor mensen met 
kanker en hun omgeving 
Kom op tegen Kanker
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

5 APRIL
Samenkomst Fibromyalgie-
patienten en hun omgeving 
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

7 APRIL
De biologische teelt van bonen 
Parochiezaal Overschelde
Liefkenshoek 24
19.30 uur
volkstuin-wetteren@telenet.be

13 APRIL
Mantelzorgcafé – Thema Zelfzorg 
Samana O-VL
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

 
 

22 maart 2023

DOE HET LICHT 
ÉÉN UUR UIT 

Op zaterdag 25 maart, de 
avond voordat de zomertijd 
ingaat, doen we weer mee 
met Earth Hour. Tussen 
20.30 en 21.30 uur doven we 
de lichten en vermijden we 
het gebruik van elektrische 
apparaten. Zo besparen we 
energie, maar vragen ook 
aandacht voor de effecten 
van klimaatverandering. Ook 
de openbare verlichting dooft 
op heel het grondgebied van 
Wetteren tijdens Earth Hour. 
Doe je ook mee? Doof dan op 
25 maart de lichten in en aan 
je huis.

VERBOUWINGSPREMIES VOOR 65+ 

Ben je ouder dan 65 en wil je je woning aanpassen 
zodat je er zo lang mogelijk kan blijven wonen? Dan 
kan je hiervoor een premie aanvragen bij de Vlaamse 
Overheid: de Vlaamse Aanpassingspremie. Je kan 
bijvoorbeeld technische hulpmiddelen laten installeren 
of je woning beter toegankelijk maken. 

In Wetteren is er nog een aanvullende premie van 20% 
van het bedrag van de Vlaamse Aanpassingspremie, 
met een minimum van 250 euro en een maximum van 
1250 euro. Deze premies kan je online aanvragen of 
met aanvraagformulieren. 

Meer info: 
www.wetteren.be/vlaamse-aanpassingspremie 
www.wetteren.be/aanvullende-premie 

MAAK JE TUIN GEZONDER MET COMPOST
In een kringlooptuin gaat niks verloren. 
Plantaardig afval wordt gratis voedzame 
compost. Compost beschermt planten en 
groenten tegen ziektes, maakt ze sterker en 
laat de bodem veel langer vocht vasthouden. 
Composteren kan je eenvoudig doen met 
het MANGO-principe: Mengen, Afdekken, 
Natmaken, Grote hoop maken en Omzetten. 

Bij intercommunale Verko kan je een 
compostbak kopen voor 60 euro (basismodel) 
en 40 euro per aanbouwmodel. 
Meer info:  
www.dds-verko.be/verko/afvalpreventie 

In een kleinere tuin kies je beter voor een 
compostvat. Voor 15 euro vind je dit in het 
gemeentelijk magazijn in de Peperstraat (open 
van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur, op 
woensdag ook van 13 tot 16 uur. 
Meer info op www.wetteren.be/compostvat 

PAASMAANDAGWANDELING 
Op paasmaandag 10 april organiseren we 
samen met de gezinsbond Wetteren-centrum 
opnieuw een Paasmaandagwandeling. De 
wandeling is ongeveer 4 kilometer. Onderweg 
ontmoet je vertellers met grote oren en 
huppelende paashazen die een spelletje 
willen spelen of een raadsel in petto hebben. 
Daarna mag je even grabbelen in hun mandje 
met paaseitjes!

Vertrek en aankomst: Villa Les Mélèzes-
De Lorken - Domein Den Blakken, 
Wegvoeringstraat 308. 

Er zijn 3 startmomenten: om 13.30 uur, 
13.45 uur en 14 uur.
Na de wandeling kan je genieten van een 
kopje chocomelk, koffie of thee met een 
pannenkoek of stukje cake. Ben je nog geen 
12 jaar? Dan krijg je een zakje paaseitjes 
cadeau!

Inschrijven via toerisme@wetteren.be, 
de prijs is 2 euro per persoon, 
storten op 
BE60 0910 1052 8670.

JAPANSE 
 DUIZENDKNOOP? 
WEG ERMEE!

Samen met Kiemkracht 
en het Regionaal 
Landschap Schelde-
Durme slaan we de 
handen in elkaar in onze 
strijd tegen de invasieve 
Japanse duizendknoop. 
Deze exoot verdringt 
onze streekeigen 
planten en is moeilijk te 
bestrijden. Wil jij graag 
helpen om deze plant in 
de kiem te smoren met 
een nieuwe methode? 

Laat weten waar je deze 
plant hebt gezien aan 
Nick@rlsd.be.

IT-café
In LDC De Koffiebranderij kan 
je terecht met je vragen over 
computer, tablet, smartphone of 
hulp bij digitale verrichtingen. 
De ervaren vrijwilligers helpen 
je op jouw tempo. Breng je 
toestel mee.
Elke woensdag van 10 - 12 uur
Gratis
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50



April, maand 
van de markt

 Zonnepanelen 
op dak  sporthal 
Warande

Niets gezelliger dan te struinen op een 
markt. Je koopt er lokale, verse en 
kwalitatieve groenten, fruit, vlees, zuivel, 
maar ook kledij, huisraad en zoveel meer. 
Doe je aankopen op de markt en maak kans 
op een mooie prijs! 

Win een mooie prijs op onze wekelijkse 
markten 
In april zetten we onze markt en marktkramers 
een volledige maand in de kijker. Je kan 
meedoen aan een wedstrijd met prijzen van 
zowel Wetteren als van de provincie. Wetteren 
heeft 100 prijzen voor een totaal van 2 320 euro. 
Bij elke deelnemende marktkramer krijg je 
één kaart die je kan posten in de speciale 
brievenbus tijdens de markten. Provincie 
Oost-Vlaanderen heeft een prijzenpot met 
vakantiecheques, waardebonnen voor etentjes 
en pakketten met streekproducten. Beslist de 
moeite om mee te doen! 

De wekelijkse markten zijn:
• elke donderdag van 8 tot 12.30 uur op de 

Markt
• elke zondag van 8 - 12.30 uur op het 

Felix Beernaertsplein

Meer info op www.wetteren.be/maand-markt

Spaaractie lokale markten 
Vanaf nu kan je elke eerste vrijdag van de 
maand ook naar de lokale markt in Massemen. 
De lokale markt in Ten Ede is elke laatste 
vrijdag van de maand. Op beide lokale 
markten loopt een aparte spaaractie. Je kan 
er mooie prijzen winnen! 

Haal de spaarkaart ‘lokale markten’ bij de 
marktkramers en verzamel drie stempels 
per kaart tijdens de maanden maart en april. 
Je volle kaart steek je in de speciale bus 
die je vindt vlakbij de markt. Je kan jouw 
spaarkaart gebruiken op beide lokale markten 
van Massemen en Ten Ede. De winnaars 
ontvangen een pakket met prijzen van de 
standhouders. 

Meer info op www.wetteren.be/lokale-markt

Energent, de Wetterse vzw Duo, 
Lokaal Bestuur Wetteren en het 
Autonoom Gemeentebedrijf plaatsten 
428 zonnepanelen op het dak van de 
sporthal De Warande. De zonnepanelen 
zijn goed voor 216 000 kWh (kilowattuur), 
wat neerkomt op het jaarverbruik van 
elektriciteit van 70 gezinnen. 

Kiezen voor duurzame energie
Door in te zetten op deze duurzame 
energiebron stoot het sport- en 
recreatiedomein 39,1 ton minder CO2 uit per 
jaar en bespaart gemiddeld 27.000 euro per 
jaar. We kiezen ervoor om in te zetten op 
hernieuwbare energie en willen in de toekomst 
ook op andere locaties zonnepanelen plaatsen.

Zonnepanelen op overheidsgebouwen
Het burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie moedigt lokale besturen aan om een 
‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat’ 
te maken. Enkele inwoners uit Wetteren en 
Wichelen waren bereid om een handje toe 
te steken om de klimaatdoelstellingen in 
hun gemeenten te realiseren. Zij startten 
met de vzw Duo en stelden als doel om 
zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van 

overheidsgebouwen te plaatsen en burgers 
de kans te geven om te participeren. Vzw 
Duo werkt samen met Energent, een energie-
burgercoöperatie die de bouw van de 
installatie begeleidt en opvolgt.

Aandelen kopen
Vzw DUO wil bij de inwoners van Wetteren 
en Wichelen 150 000 euro ophalen voor 
de financiering van het project. Ook jij kan 
aandelen kopen van Energent (1 aandeel 
bedraagt 100 euro) via 
www.energent.be/warande. Per persoon kan 
je maximaal 20 aandelen (voor 2000 euro) 
aankopen. Elke aandeelhouder krijgt inspraak 
en stemrecht én ontvangt een jaarlijks 
dividend. De voorbije 3 jaar was dit telkens 3%.

Het is de eerste keer dat we in Wetteren zo’n 
initiatief nemen. We zijn fier dat we dit project 
met vzw DUO en Energent kunnen realiseren!

GRATIS INFOSESSIE 
 WETGEVING OVER 
HUUR
Is het Vlaamse  
Woninghuur decreet voor jou als 
huurder ook een doolhof aan 
regels, verplichtingen en rechten? 
Tijdens deze infosessie krijg je 
duidelijk zicht op alle facetten van 
een huurovereenkomst. Wanneer 
je jouw rechten en plichten als 
huurder beter kent, dan weet 
je waar je aan toe bent. Een 
medewerker van de Huurdersbond 
Oost-Vlaanderen legt klaar en 
duidelijk uit wat belangrijk is. 

Wanneer: maandag 27 maart 2023 
om 19.30 uur 
Waar: LDC De Koffiebranderij – 
Molenstraat 50
Organisatie: Woonplus 
Wetteren-Laarne-Wichelen

Vooraf inschrijven is nodig en 
kan aan de balie van het Lokaal 
Dienstencentrum (Molenstraat 50), 
via dienstencentrum@wetteren.be 
of bel naar 09 366 02 42.

Wetteren 
breekt uit!

Kampioenschap tegelwippen
De eerste editie van het Vlaams 
Kampioenschap Tegelwippen loopt nog tot en 
met 31 oktober 2023. Steden en gemeenten 
nemen het tegen elkaar op en breken zoveel 
mogelijk tegels uit om die te vervangen door 
groen. 

Weg met die verharding
Wetteren doet mee in de categorie van 
middelgrote gemeenten. Alle soorten 
verhardingen (beton, asfalt, klinkers, kiezels, 
kunstgras …) mogen worden uitgebroken. 
Om de score per ontharding te berekenen 
gebruiken we de standaardafmeting voor een 
tegel van 30 x 30 cm. In één vierkante meter 
gaan 11 tegels. 

Doe mee!
Bouw jij op je school samen met je leerlingen 
de speelplaats om tot een groene oase? 
Of wil je voor jouw bedrijf een leegstaande 
parkeerplaats omtoveren tot een groen plekje 
om samen te lunchen? Ga samen met je buren 
aan de slag om meer groen in je wijk te krijgen. 
Iedereen kan meedoen door tegels uit te 
breken in zijn voor-, achter- of geveltuin.

Registreer in de tegenteller
Geef je gewipte tegels in via 
https://vk-tegelwippen.be. Tijdens de 
campagne wordt elke maand uit de 
inzendingen van die maand een leuk 
initiatief geselecteerd en beloond met een 
sponsorpakket. Wetteren doet alvast mee. 
Breek jij ook je steentje uit? Samen gaan we 
voor de hoofdprijs!

Reglement geveltuintjes
Bekijk ook zeker ons reglement voor 
geveltuintjes! Daar vind je allerlei tips en 
geschikte plantensoorten, maar ook de 
belangrijkste voorwaarden, voor een sierlijke 
groene gevel. Haal onze gratis brochure 
Geveltuintjes in het gemeentehuis of in de 
bibliotheek.

Meer info op www.wetteren.be/geveltuintjes 
Meer info en inspiratie op 
https://vk-tegelwippen.be 

Bartel Van Riet (cover) en Tine Embrechts zijn 
meter en peter van deze actie.

Wil je ook meer groen in jouw straat 
en in jouw tuin? Meer bloemen, 
bomen en geveltuintjes maken onze 
gemeente aantrekkelijker voor allerlei 
dieren, koeler op warme dagen en ook 
veel mooier! 


