IN WETTEREN

NB 301: aanbod van 16 maart tot en met 29 maart 2019

CONCERT

CURSUS

LEZING

15 en 16 maart – 20u
DS GRENZELOOS - 25 JAAR
D’EAUX SÉRIEUSES
d’eaux sérieuses
cc Nova
www.deaux-serieuses.be

22 en 29 maart 14u
AAN DE SLAG MET INSTAGRAM
EN PINTEREST
Openbare Bibliotheek
Vooraf inschrijven

28 maart – 14u
OPFRISSEN VAN DE WEGCODE
VOOR +55
Koen Reyniers -Hoofd cel verkeer
Politiekantoor Zuiderdijk 2

CURSUS

18 maart – 19u
ZIELSVERWANTSCHAP TUSSEN
BEELDENDE KUNSTENAARS
KUNSTacademie Beeldende
Kunsten
Schoolstraat 23
09 366 00 54
www.academiewetteren.be
ETEN & DRINKEN

19 maart – 14u
HAARHEM CAFÉ
HA(A)RHEM Vzw
LDC De Koffiebranderij
RODE KRUIS

19 maart – 17u
KOM BLOEDGEVEN
RVT Schelderust
Wegvoeringstraat 55
bloed@wetteren.rodekruis.be

THEATER

22 maart – 20u
BINNENZAK VAN DE ZIEL KURT DEFRANCQ
De Corridor, Olmenlaan 1
KLASSIEK CONCERT

22 maart – 20u
BACH IN DE WATERMOLEN
Muziekkamers vzw
Van Hauwermeirsmolen
Watermolenstraat 64
postbus@muziekkamers.be
BEGELEIDE UITSTAP

23 maart – 8.30u
TENTOONSTELLING
GIACOMETTI E.A.
KUNSTacademie Beeldende
Kunsten
Vooraf inschrijven
09 366 00 54
www.academiewetteren.be
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EVENEMENT

SPORT

19 en 20 maart – 20u
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS :
1000 JAAR MASSEMEN
Davidsfonds
09 369 35 10
www.davidsfonds.be/wetteren

23 maart - 14.30u
VOORJAARSSCHIETING
STAANDE WIPPEN
K.H.M. De Verenigde Vrienden
Bellevoorde Z/N Ten Ede

CURSUS

23 maart – 20u
DEN BEER HEEFT MIJ GEZIEN SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS,
JESSA WILDEMEERSCH
cc Nova

20 maart – 14u
DIGIWIJSNEUZEN:
PROGRAMMEREN MET SCRATCH
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar
Vooraf inschrijven
Openbare Bibliotheek		
MUZIEK

20 maart – 20u
UIT DE PLATENKAST VAN...
WOUTER BERLAEN
cc Nova
Openbare Bibliotheek
CURSUS

22 maart – 9.30u
WAT HET DAGELIJKS LEVEN ONS
LEERT OVER ECONOMIE
De Corridor & Vormingplus
Waas-en-Dender
De Corridor, Olmenlaan 1
FEEST

22 maart – 11u
LENTEFEEST MET LIVE-MUZIEK
VAN RONNY MARINO
LDC De Koffiebranderij
Vooraf inschrijven
dienstencentrum@wetteren.be

THEATERVOORSTELLING

FAMILIESPEKTAKEL

24 maart – 11u, 14u en 16u
DE VERVELENDE BUS
- SCHIPPERS&VANGUCHT
cc Nova
CURSUS

26 maart – 13.30u
FOTO’S DELEN EN OPSLAAN
Openbare Bibliotheek
Vooraf inschrijven
CURSUS

27 maart – 14u
TAALSLEUTELS
De Poort
integratiedienst@wetteren.be
09 365 73 65
FILM

27 maart – 20u
NIET SCHIETEN
nova@themovies
cc Nova

kvlvWetterencentrum@hotmail.com

FILM

28 maart – 14.30u
WILL TURA, HOOP DOET LEVEN
Nova@themovies & LDC De
Koffiebranderij
cc Nova
LEZING

28 maart – 20u
WETTEREN IN HET VLAAMSE
DIALECTLANDSCHAP - JACQUES
VAN KEYMEULEN
Erfgoedcel Land van
Dendermonde
Openbare Bibliotheek
Vooraf inschrijven
VOORLEZEN

29 maart – 17.50u en 18.30u
VAN BIB NAAR BED: CHRISTINE
VERHEYDEN
Vooraf reserveren
Openbare Bibliotheek
QUIZ

29 maart – 19.45u
NOORD/ZUID QUIZ TEN
VOORDELE VAN BROEDERLIJK
DELEN
P.C. Overschelde Liefkenshoek

laarnewetteren.organiseert@gmail.com

THEATER

29 maart – 20u
HAN & GRIETJE - HAN COUCKE &
GRIET DOBBELAERE
cc Nova
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
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be
Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 www.facebook.com/wegvanwetteren
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 www.bibliotheekwetteren.be
LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be
Jeugddienst Gemeentehuis 09 369 00 50 jeugddienst@wetteren.be

HELP JE EEN HANDJE OP
BUITENSPEELDAG?

MASSEMSE LINDEBLAD
KEERT TERUG!

DAG VAN DE ZORG
@ ASZ WETTEREN

Spelen, knutselen, klauteren, dansen,
racen, het kan allemaal op de Buitenspeeldag. Weer of geen weer, elk jaar komen
kinderen van over heel Wetteren buiten
spelen. Dankzij de hulp van vrijwilligers
kunnen kinderen zich uitleven en
vermaken. Dit jaar organiseren we Buitenspeeldag op 24 april op de Markt en Rode
Heuvel. Om het weer zo’n groot succes te
maken, zijn we op zoek naar jou!
Ben je ouder dan 16 jaar en heb je zin om
een middag te komen helpen?
Er zijn verschillende taken: bij een ingang
staan, ondersteunen bij workshops,
vieruurtjes uitdelen,...
Je krijgt een onvergetelijke middag en een
vrijwilligersvergoeding.
Interesse? Stuur een mailtje naar
jeugddienst@wetteren.be.

In de jaren ’80 en ’90 werd in Massemen ‘Het
Lindeblad’ uitgegeven. Een lokaal krantje met
aankondigingen van activiteiten, verslagen,
verhalen uit de oude doos en interviews.
Ter gelegenheid van “1000 jaar Massemen”
wordt in maart een speciale uitgave van Het
Lindeblad gratis bedeeld in Massemen. Het
is een nieuwe versie van het origineel met
alle events van het feestjaar, interviews, oude
foto’s en interessante nieuwtjes over het dorp.
De volgende drie edities (juni, september en
december) kan je aan €2/stuk in het Praatcafé
in Massemen kopen. Ook op de verschillende
activiteiten zullen er Lindebladen beschikbaar
zijn. Meer info: www.1000jaarmassemen.be

Op de Dag van de Zorg - zondag 17 maart 2019
- zet ASZ Wetteren de deuren open voor het
grote publiek. Van 10 tot 17 uur kan iedereen
een kijkje gaan nemen achter de schermen
van diverse diensten. Je kan er op een
verrassende manier het volledige zorgaanbod
ontdekken. Neem deel aan een interactieve
workshop: probeer een reanimatiecursus uit
of test een niersteenverbrijzelaar. Boeiende
infosessies leren je veel meer over diverse
diensten op campus Wetteren én tonen je de
nieuwste technieken binnen de gezondheidszorg.

EINDE WERKEN
KLEINE SMETLEDESTRAAT
In een deel van de Kleine Smetledestraat
waren er riolerings- en wegeniswerken.
Nu gaat het afvalwater van de woningen naar
het zuiveringsstation en niet meer in de grachten. De rijweg kreeg een nieuw betonlaag en er
zijn ook uitwijkstroken voorzien in grasdallen.
Sinds 21 februari is de straat open voor
verkeer. Er komt nog een nieuwe laag asfalt
achter de vernieuwde beton en op het kruispunt met de Smetledesteenweg. Deze werken
kunnen ingepland worden vanaf half maart
2019.

Meer info:
communicatie@asz.be of www.asz.be
Wegvoeringstraat 73

KIDS-ID
Een reisje gepland samen met je
kinderen? Vergeet de Kids-ID niet.
Deze heb je nodig voor reizen binnen
Europa en naar enkele niet-Europese
landen, waar geen reispas verplicht is,
enkel een identiteitskaart.
Bereid je op tijd voor. Maak een maand
voor je op reis vertrekt een afspraak via
https://afspraken.wetteren.be of bel 09
369 00 50. Hou er rekening mee dat deze
procedure een paar weken duurt. Kom als
ouder samen met je kind naar de afspraak.
Breng een recente pasfoto mee en 7 euro.
Wil je een Kids-ID voor meerdere kinderen, dan maak je per kind een afspraak.

RESULTATEN GROEPSAANKOOP 100% GROENE
STROOM EN AARDGAS
Energieleverancier Mega bood de beste prijs
voor energiecontracten voor gezinnen
(combinatie elektriciteit en gas of enkel
elektriciteit). Gezinnen besparen hiermee
gemiddeld 367 euro voor combicontracten
en 195 euro voor enkel elektriciteit.
Wie inschreef krijgt ten laatste op 15 maart
een persoonlijk aanbod. Online inschrijvers
krijgen dit via mail en kunnen online
aanvaarden tot 30 april.
Schreef je in via het gemeenteloket?
Dan komt je aanbod per brief. Ingaan op het
aanbod kan, als je voor 30 april een afspraak
met het gemeenteloket maakt: 09 369 00 50.
Breng zeker je brief, je laatste eindafrekening
en bankrekeningnummer mee. Je overstap
wordt voor jou in orde gebracht.
Nog niet ingeschreven? Het kan nog tot en
met 30 april op www.oost-vlaanderen.be/
groepsaankoop of via het gratis nummer
0800 76 101.

Meer info:
www.samengaanwegroener.be
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Meer info: www.wetteren.be
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Eenvoudiger
sorteren
met PMD
In april is het zover. Dan mogen meer plastic
verpakkingen in de PMD-zak.
De “Nieuwe Blauwe Zak” betekent een pak
minder restafval, en veel meer recyclage.
Een goede zaak voor het milieu, én jouw
portemonnee.
Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft
gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken.
De oude blauwe zakken blijven onbeperkt
geldig. De nieuwe zakken zullen verkocht
worden op dezelfde plaatsen waar je ze nu
ook koopt.
Sorteren van PMD wordt binnenkort dus een
stuk gemakkelijker. Harde plastic verpakkingen
zoals botervlootjes, yoghurtpotjes en bakjes
van groenten of fruit gooi je vanaf dan ook
bij PMD. Net zoals zachte plastic van
bijvoorbeeld folies of zakjes. Door deze
uitbreiding van PMD zal veel afval dat nu
nog bij het restafval terechtkomt, verder
gesorteerd en gerecycleerd worden.

De positieve effecten voor milieu, klimaat en
maatschappij zijn enorm. Gemeten op één
jaar zie je meteen hoe groot de voordelen op
lange termijn zullen zijn.
-

-

Er zal per consument ongeveer 8kg
huishoudelijk restafval (gele zak) minder
verbrand moeten worden.
We kunnen meer dan 100.000 CO2
uitstoot vermijden.
Er zullen zo’n 350 nieuwe banen,
hoofdzakelijk voor laaggeschoolde
arbeiders, bijkomen in de sector van
inzameling, sortering en recyclage.

Opgelet! De blauwe zak die je in de week
van 18 maart buiten zet behoort nog tot de
strengere regels. Vanaf de eerste week van
april valt jouw blauwe zak onder de nieuwe,
uitgebreide sorteerregels.
Meer info?
Binnenkort ontvang je een sorteerwijzer in
jouw brievenbus of je kan een kijkje nemen
op www.denieuweblauwezak.be.

De gemeente Wetteren gelooft sterk in
de site Cordonnier. Niet alleen in de
mogelijkheden en functies van de site zelf,
maar ook in de leefbaarheid en de
aantrekkelijkheid voor het centrum en
daarbuiten. De plannen voor Cordonnier
werden herbekeken, enerzijds wegens de
beperkte financiële middelen, en anderzijds
om rekening te houden met de speerpunten
uit de bestuursnota van het gemeentebestuur. Dit zijn de weloverwogen wijzigingen:
Een goedkope en kwaliteitsvolle oplossing
voor de kunstacademies
De Kunstcademie Afdeling Beeldende Kunsten
krijgt een permanente thuis in het voormalige
fabrieksgebouw van Cordonnier. De grote,
heldere en goed verlichte ruimtes daar zijn
perfect als ruime ateliers. De Kunstacademie
Afdeling Muziek & Woord - die ook nood heeft
aan nieuwe huisvesting – kan zo de huidige
locatie van Beeldende Kunsten innemen.

Vernieuwde
plannen
voor site
Cordonnier
Het oorspronkelijke plan voorzag een groot
nieuw complex om beide afdelingen samen
in een ééngemaakte Kunstacademie onder te
brengen. De nieuwe invulling van de locaties
zal een aanzienlijke besparing betekenen.
Jeugdhuis en repetitieruimte in de kelder?
De gemeente bekijkt of het mogelijk is om
in de kelderverdieping een jeugdhuis en
repetitieruimte onder te brengen. Een nieuwe
groep jongeren staat te popelen om een nieuw
jeugdhuis op te richten. Daarnaast zijn veel
Wetterse muziekgroepen al lang op zoek naar
een degelijke repetitieruimte.
Als er daar een jeugdhuis en repetitieruimte
zouden komen, dan zal rekening gehouden
worden met de omgeving en de omwonenden.
Het komen en gaan van bezoekers, net als de
akoestiek zal met de grootste zorg bekeken
worden.

Geef
fietsdieven
geen kans
Deze tips kunnen je helpen om goed voor
je fiets te zorgen en te vermijden dat je fiets
gestolen wordt.

UITSTAPJE IN WETTEREN?
PARKEER 2 UUR GRATIS!

PRACHTIG NATUURGEBIED
AAN DE RAND VAN WETTEREN

In het centrum van Wetteren vind je heel wat
leuke winkels en horecazaken. Ideaal dus om
een paar uur te vertoeven! Wist je dat je in de
parking aan de Scheldekaai 2 uur gratis kan
parkeren? Geen cash meer nodig, en geen
onaangename verassing achter je ruitenwisser
als je een half uurtje later terug aan je wagen
bent dan gepland. Stel je bezoek aan het
centrum dus niet langer uit.
Vanuit parking Scheldekaai ben je met de trap
of lift onmiddellijk op het verkeersvrije plein
Rode Heuvel, en van daaruit is het slechts
enkele minuutjes stappen naar de Markt en de
winkelstraten. Shoppen of lunchen in
Wetteren? Parkeer dan in parking Scheldekaai!

De vroege lente is ideaal om de Kalkense
Meersen in te trekken te voet of met de fiets.
Zoek het niet te ver en herontdek de
ontwakende natuur in de buurt van de
Schelde.
Rond half mei verschijnt er bij Natuurpunt een
prachtig boek over dit verrassende stukje
natuur vlakbij: “Meandertaal, Kalkense
Meersen, eeuwenoud en springlevend.”
Meer info over voorintekening, prijs en
verkooppunten vind je via
https://natuurpuntscheldeland.be/KMboek1.php

kettingslot. Vermijd cijfersloten. Een goed slot
herken je aan het Nederlands ART-keurmerk.
Fiets gestolen?

Fiets laten graveren met uniek
rijksregisternummer
Met deze gravure kan de politie de eigenaar
van een gestolen fiets makkelijker terugvinden
en het ontmoedigt fietsdieven. Dit kan elke
woensdag van 13u tot 16u in het gemeentelijk
magazijn (Peperstraat 3).
Breng je identiteitskaart mee en je aankoopbewijs als het om een tweedehandsfiets gaat.

Doe altijd aangifte bij de politie. Dat kan online
via www.policeonweb.be. Kijk ook op
www.gevondenfietsen.be. Even klikken en je
krijgt een overzicht van alle fietsen die aan
jouw beschrijving voldoen. Staat je fiets er
niet tussen? Probeer dan later nog eens of
schrijf je in voor de e-mailmeldingen.
Of download ‘de politie app’ en kijk bij ‘
gevonden voorwerpen’.

Hoe zet ik mijn fiets goed op slot?
Voor een snelle boodschap volstaat het om
één van je wielen aan het frame van je fiets
vast te maken. In alle andere gevallen altijd
met beide wielen op slot zetten. Kader en
voorwiel vast maken aan een fietsenstalling
of een stevige paal (zonder voorbijgangers te
hinderen). Gebruik daarvoor een beugel- of

FIETSENVERKOOP

Meer informatie over fietsdiefstalpreventie:
https://www.besafe.be/fietsdiefstal

Op zaterdag 23 maart organiseert Jeugdraad Wetteren naar jaarlijkse gewoonte weer
een tweedehands fietsenverkoop. Van 10 tot 12 uur kun je terecht in het Gemeentelijk
Magazijn (Peperstraat 3) om een fiets te kopen. Fietsen worden verkocht voor prijzen van
20 tot 50 euro. Let op, op = op.

