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14 DECEMBER 2022

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.

18 DECEMBER 
Daguitstap naar de kust 
Natuur Scheldeland 
Vertrek parking De Warande 
Warandelaan 14 
8 uur 
antoon.blondeel@skynet.be

19 DECEMBER
Geert Lenssens over dierenrechten 
De Corridor  
Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be 

20 DECEMBER
Bloemschikken 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

21 DECEMBER
IT- café 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
10 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

Zoete namiddag met pannenkoeken 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

Voorleesuurtje  
Bib Massemen 
Dorpsplein 1 
16 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

Voorleesuurtje  
Bib Overbeke  
Bovenboekakker 2 
16 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

On-ver-licht 
CC Nova  
Molenstraat 2B 
17 en 19 uur 
www.ccnovawetteren.be

22 DECEMBER
L’ennemi 
CC Nova  
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

23 DECEMBER
Babbelonië 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
9 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

Snit- en naadcafé 
LDC De Koffiebranderij  
Molenstraat 50 
10 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

Wintersalon 
Overbeke Boomt 
Kerk Overbeke 
Kerkplein 
18 uur 
overbekeboomt@gmail.com 

 

NOVA@THEMOVIES 

Elke maand kan je in cc Nova terecht voor 
jouw portie film. Op 22 december ontmoet 
je in L’ennemi een man die alles verliest in 
een zaak waarover iedereen zijn oordeel 
klaar heeft. Misschien jij ook, want regisseur 
Stephan Streker inspireerde zich op het 
waargebeurde verhaal van de bekende 
Waalse politicus Bernard Wesphael, die 
verdacht werd van de moord op zijn vrouw. 
Maar meer dan een reconstructie of een 
traditionele vertelling wordt L’ennemi een 
dwaaltocht door het hoofd van een man die 
iedere houvast kwijt is. 

Afspraak op 22 december om 20u in de 
theaterzaal van cc Nova. De producers 
geven voor de start nog een korte inleiding.

Tickets en info op www.ccnovawetteren.be 

MUZIKALE EINDEJAARS-
CONFERENCE IN CC NOVA 

Werd 2022 een topjaar? Of een jaar om 
snel te vergeten? Je komt het te weten 
als je een ticket koopt voor de muzikale 
eindejaarsconference van cabaretière Nele 
Bauwens.  

Nele blikt met grappige en soms tot 
nadenken stemmende verhalen terug op 
het voorbije jaar. Het fantastische swing- & 
mambo-orkest The Whodads zorgt voor de 
bijpassende muziek. 

Humor, goede muziek en veel glitter en 
glamour: dit wordt een echt feest!

Nele Bauwens brengt haar show in cc Nova 
op zaterdag 14 januari.  
Info en tickets via www.ccnovawetteren.be

 

THUIS IN BOEKJES -  
BIB ZOEKT VOORLEZERS 

Met het voorleesproject ‘Thuis in boekjes’  
wil de bibliotheek verhalen en boeken  
bij zoveel mogelijk kinderen in huis brengen. 

Heb je zin om na schooltijd of op 
woensdagnamiddag voor te lezen aan een 
kindje uit de derde kleuterklas? Word dan 
vrijwilliger voor ‘Thuis in boekjes’. Vanaf 
februari lees je 5 tot 10 keer een halfuurtje 
voor, telkens in hetzelfde gezin. Interesse? 
Geef dan een seintje aan de bib voor half 
januari. 

Info: bibliotheek Wetteren, 09 369 26 78, 
bibliotheek@wetteren.be 

WORD JIJ REDDER IN ONS 
ZWEMBAD? WIJ BETALEN 
JOUW OPLEIDING!

We zoeken redders voor het zwembad De 
Warande. Een fijne werkplek waar je elke 
dag de scholen, clubs en families veilig laat 
sporten.  

Je start als assistent-redder en volgt 
ondertussen de opleiding tot redder.   
Je doet toezicht aan het binnenbad, 
onderhoud van de zwemhal en EHBO-taken. 
Als redder werk je 9 maanden in het gezellige 
binnenbad en 3 maanden aan het mooie 
buitenzwembad. 

De eerste maanden is met een interim-
contract. Slaag je voor de cursus redder? 
Dan kan je meedoen aan een examen om 
daarna met een vast contract voor ons te 
werken!

Interesse?  
Je vindt alle info op  
www.wetteren.be/vacatures  

Bezorg je CV en motivatiebrief tegen  
12 januari aan aan lien.vanbelle@wetteren.be.  
Het selectiegesprek en de zwemproef zijn op 
op maandag 16 januari 2023.

VERNIEUWEN FIETSPADEN EN 
HERAANLEG ZUIDLAAN EN 
ACACIASTRAAT

Op 26 november 2022 startte fase 2 van 
de werken in de Zuidlaan en Acaciastraat. 
De werfzone werd uitgebreid, inclusief het 
stuk van het kruispunt van de Zuidlaan en 
Acaciastraat tot en met het kruispunt van de 
Victor van Sandelaan en de spoorwegbrug.

Volgens de huidige planning duurt deze fase 
tot april 2023. 

Meer info op www.wetteren.be/zuidlaan

VRAAG JE STOOKOLIECHEQUE 
OP TIJD AAN! 

De stookoliecheque is een verwarmings-
toelage van 300 euro die je één keer kan 
ontvangen. Koop jij huisbrandolie (mazout) of 
propaan in bulk aan tussen 15 november 2021 
en 31 maart 2023 voor het verwarmen van 
je hoofdwoning? Dan kan je hiervan gebruik 
maken. 

Denk eraan dat deze toelage niet 
automatisch toegekend wordt. Je moet het 
zelf aanvragen bij de FOD Economie. Dat kan 
zowel digitaal als op papier.  
Wat heb je nodig? Een kopie van je factuur 
voor stookolie, een bewijs van betaling van 
de factuur en je rijksregisternummer. 

Meer info: https://woonplus-lww.be/nieuws



Wij Wetthra: vind jouw 
voorouders in ons archief

Wetterse verenigingen 
jagen op zwerfvuil

Heb je altijd al willen weten hoe jouw 
stamboom eruitziet en wie jouw  
voorouders waren? In de archiefleeszaal van 
het oud gemeentehuis begeleidt Ludwich 
Bettens je elke donderdag om sporen van 
jouw verleden terug te vinden. Maak eerst 
een afspraak via archief@wetteren.be of 
0490 57 35 03, De stamboomreconstructie 
is zeer populair en Ludwichs agenda zit snel 
vol. 

Ludwich verwerkte de voorbije 15 jaar 
alle mogelijke archiefbronnen in een 
gebruiksvriendelijk computersysteem om 
zo alle vroegere en huidige Wetteraars aan 
elkaar te kunnen linken. Dankzij zijn dagelijks 
vrijwilligerswerk zitten al meer dan 400.000 
personen in de databank. Vermoedelijk ook 
jouw voorouders.

Wat is Wij Wetthra?  
Wetthra staat voor de naam van onze 
gemeente en is ook symbool voor iedere 
Wetteraar in de Vlaamse geschiedenis.  
Het Burgerparticipatieproject 2020-25  
‘Wij Wetthra’ omvat het stamboomonderzoek 
van iedereen die verwant is met Wetteren. 

Het project krijgt steun van de familie 
Arnold De Coninck en het lokaal bestuur. 
Zo krijgt elke Wetteraar gemakkelijk en 
gratis toegang.  Ludwich Bettens begeleidt 
en vertegenwoordigt de Wetteraars. Onze 
archivaris Jeroen Trio beheert het archief en 
werkt samen met vrijwilligers.

Interesse?  
Dit doe je zelf: maak een afspraak en breng 
trouwboekjes, rouwbrieven en doodsprentjes 
mee. Met deze documenten vult Ludwich 
de laatste twee generaties in en komt hij tot 
bij de archiefresultaten over jouw familie. 
Vrijwilligers scannen jouw materiaal in. 

Archiefwebsite 
Ga naar www.wetteren.be/erfgoed-archief 
en klik door op ‘Nadere Toegangen’. 
Daar vind je nuttige tips en info om 
jouw stamboom nog meer uit te werken. 
Vrijwilligers Karel en Rita hebben al enkele 
interessante bronnen voorzien van een index.

Veel mensen ergeren zich aan zwerfvuil 
langs de kant van de weg. Wist je dat je als 
vereniging met werkingsgebied in Wetteren 
een zwerfvuilactie kan doen samen met 
ons? 

André Casteels en zijn vereniging WBE 
Tusschenbeek geven al 15 jaar het goede 
voorbeeld. Ook dit najaar trokken ze op pad. 
“Wij maakten er een echte groepsactiviteit 
en een plezante dag van. Eerst ontbijten 
we samen en dan werken we alle straten, 
pleintjes en wandelwegen in Jabeke-Boskant 
af.  We kennen elkaar en spreken onderling 
goed af. Na de middag was er in de hele zone 
geen zwerfvuil meer te zien! De volle zakken 
zetten we op de afgesproken plek. Hoog tijd 
om te rusten en na te praten met broodjes 
en warme dranken. De verdiende centen zijn 
een leuke extra voor onze vereniging.”

In Wetteren zijn er meerdere verenigingen 
die regelmatig zo een actie doen en er hun 
groepskas mee aanvullen. Ook dankzij hen is 
er een grotere bewustwording en  willen meer 
mensen een inspanning doen voor het milieu. 

De belangrijkste spelregels zijn:  
- aan beide kanten van de weg het zwerfvuil  
 opruimen 
- de zakken verzamelen op de afgesproken  
 plaats 
- in het voorjaar (voor het gras begint  
 te groeien) of najaar (als de wegbermen  
 gemaaid zijn)

Elke vereniging die zich meldt en opruimt 
volgens de regels krijgt een mooie 
vergoeding voor de eigen werking. Wetteren 
heeft vier zones waar je met een groep leden 
aan de slag kan: 
  
- Zone 1 (Overschelde-Ten Ede) 1.000 euro 
- Zone 2 (Boskant-Jabeke) 1.000 euro 
- Zone 3 (Massemen) 750 euro 
- Zone 4 (Westrem) 500 euro 
 
Heb je ook interesse? Vraag meer informatie 
via woonenleef@wetteren.be of  
09 369 00 50. Inschrijvingen doe je vóór  
1 februari 2023. We geven je een plan  
met de zone, handschoenen, een   
fluohesje, prikkers en vuilniszakken.

LOKALE MARKT IN KERSTSFEER

Vrijdag 30 december kan je nog een laatste 
keer dit jaar afzakken naar Wetteren Ten 
Ede voor de lokale markt. Je vindt er lokale 
handelaars met zuivel, vlees, vis, groenten en 
fruit … Voor de gelegenheid dompelen we de 
markt onder in een eindejaarsfeer. Paramour, 
een pop- en rockkoor uit Wetteren Ten Ede, 
brengt leuke kerstmuziek. Kom jij ook lokaal 
shoppen op de lokale markt tussen 15 en  
18 uur? Tot dan!

NIEUWJAARSDRINK VOOR 
ALLE WETTERAARS 

Door corona konden we de voorbije jaren 
niet samen klinken op het nieuwe jaar.  
Op zondag 8 januari 2023 blazen we deze 
traditie nieuw leven in.

WEESGEDICHT ZKT 
ADOPTIERAAM 

Tijdens de Poëzieweek van 26 januari tot  
1 februari - toveren verschillende 
bibliotheken Vlaanderen om tot één grote, 
bewandelbare poëziebundel, en wij doen ook 
mee.

Heb je een raam op een benedenverdieping? 
Kies dan een gedicht op  
www.weesgedichten.be en klik door naar 
‘Wetteren’ Wij komen langs in de loop 
van januari en schrijven het gedicht met 
afwasbare stiften.  

 

SCHOOLWEGWIJS

Is het tijd om een (nieuwe) school te kiezen 
voor jouw kind? Dan helpen wij je graag bij 
die belangrijke keuze. 

Met het project Schoolwegwijs leer je de 
Wetterse buurtscholen in het centrum beter 
kennen. Ze zetten in op onderwijs op maat: 
elke leerling krijgt de kans zijn talenten te 
ontwikkelen. 

Een school kiezen in jouw buurt heeft vooral 
voordelen zoals tijdswinst en sterkere banden 
in je buurt want de kinderen uit de klas van 
jouw kind, wonen allemaal dichtbij.  
 
Tijdens de Openschooldagen in januari 
leer je de Wetterse centrumscholen beter 
kennen. Daarna kan je je kind aanmelden via 
het centraal aanmeldingssysteem. 

Alle informatie over Schoolwegwijs vind je 
op www.wetteren.be/schoolwegwijs. 

NUTSWERKEN IN 
STUYVENBERG

In de wijk Stuyvenberg werken we aan een 
grondige buurtrenovatie en opwaardering 
tegen eind 2025. We verbeteren er de 
riolering, de mobiliteit en de woonkwaliteit. 

Eerst starten de voorbereidende werken. 
De bedrijven Farys, Proximus, Fluvius, en 
Fiberklaar vernieuwen er hun kabels en 
leidingen. Dat doen ze niet in alle straten 
tegelijk, maar in fases.  
 
Om alles vlot te laten verlopen, voert één 
aannemer deze werken in één keer uit. De 
vernieuwing van de nutsleidingen zijn gestart 
op 5 december en het einde is voorzien in 
april 2023.  
 
In de straten waar gewerkt wordt, kan je 
niet parkeren tussen 7 en 16 uur en is alleen 
plaatselijk verkeer mogelijk.  
De aannemer herstelt de straat na het 
plaatsen van de kabels en leidingen. Tijdens 
vakantieperiodes laat hij de werfzones 
afgewerkt achter.

Lees over het project Stuyvenberg op  
www.wetteren.be/stuyvenberg.

Tussen 16 en 18 uur ben je van harte 
welkom op de Markt voor gratis drankjes 
en hapjes. We zetten onze lokale Wetterse 
bieren, sprankelende cava en even lekkere 
alternatieven zonder alcohol klaar. Wetterse 
streekspecialiteiten zoals haringhapjes 
en warme kalfskoek horen er ook bij. We 
schenken alle dranken in milieuvriendelijke 
herbruikbare bekers, waarvoor je 50 cent 
waarborg geeft. Vanop het podium zorgt 
gelegenheidsband ‘The Sideguys’ met 
bekende covers voor ambiancemuziek. 
Stijn Tondeleir is er bij: een gewaardeerde 
Wetterse muzikant en ook leraar aan onze 
KUNSTacademie.

Geen zondagsmarkten op 
Kerstmis 25 december 2022 en 
Nieuwjaarsdag 1 januari 2023.


