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WEEK VAN DE BELGISCHE 
MUZIEK: ÉÉN GROTE 
LIEFDESVERKLARING AAN 
MUZIEK VAN EIGEN BODEM

Van maandag 8 t.e.m. zondag 14 februari 
richt VI.BE samen met de muzieksector 
de spotlights op muziek van eigen bodem. 
VI.BE moedigt iedereen met een hart voor 
muziek aan om op Valentijn een massale ode 
te brengen aan de Belgische muzieksector. 
En daar willen we in Wetteren graag aan 
deelnemen!

Maak een eigen versie van jouw favoriete 
Belgische nummer. Installeer je op zondag 
14 februari om 17u stipt op je balkon, voor 
je raam of op de stoep en laat je straat 
meegenieten van jouw versie.

Ook de bibliotheek is op zoek naar jouw 
favoriet en waarom het je zo nauw aan het 
hart ligt. Stuur je nummer door via e-mail, de 
website, sociale media van de bib of geef het 
door aan één van onze medewerkers. En zet 
samen met ons de spotlights op de Belgische 
muziekscene.

STOOM AFBLAZEN = ENERGIE 
BESPAREN

Maken je radiatoren vreemde, borrelende 
geluiden? Blijven delen koud ook al draait 
de verwarming op volle toeren? Dan is het 
tijd om je radiatoren te ontluchten. Ze zullen 
beter presteren én je bespaart energie

-  zet alle radiatoren open 
-  schakel je ketel en verwarmingspomp uit.  
 Wacht tot alle radiatoren koud aanvoelen 
-  leg een dweil onder de radiator en hou  
 een opvangbakje bij de hand 
-  draai het ventiel op je radiator los met een  
 speciaal sleuteltje of schroevendraaier 
-  is alle lucht ontsnapt? Draai dan het  
 ventiel weer dicht 
-  doe dit bij alle radiatoren en werk van de  
 onderste naar de bovenste verdieping 
-  controleer of de druk op je installatie nog  
 goed staat (groene zone op de wijzerplaat)  
 en vul water bij indien nodig

VRT EN DE 
PROGRAMMAMAKERS 
VAN FACTCHECKERS 
VERONTSCHULDIGEN ZICH...

...voor de fouten die zij hebben gemaakt 
in de uitzending van de portefeuilletest en 
de imagoschade die zij hebben aangericht 
bij het politiekorps van Wetteren Laarne 
Wichelen:

“Het klopt dat er aan onze kant 
fouten zijn begaan in het onderzoek 
in Wetteren, en daar willen we ons bij 
deze voor verontschuldigen. We hadden 
‘onzorgvuldig’ een ticketje achtergelaten 
waardoor de initiële insteek van onze 
test niet meer overeind bleef, en dus het 
verhaal plots een andere wending kreeg 
waardoor onze portefeuille een identiteit 
kreeg. Dat had niet mogen gebeuren, want 
door die toegemeten identiteit kwam 
onze portefeuille in een andere procedure 
terecht, waardoor onze zoektocht vanaf 
dan troebel werd voor uw medewerkers. 
Onze beschrijving kwam niet meer overeen 
met de portefeuille die netjes geregistreerd 
werd. Daarnaast klopt het ook dat we 
over de termijn slordig zijn geweest door 
“een week geleden” te zeggen, terwijl de 
termijn 20 dagen was, en “donkerblauw” 
i.p.v. “zwart”. Ook die slordigheden hadden 
vermeden kunnen worden.

De politie registreert gevonden 
voorwerpen (sleutelbos, gsm, portefeuille, 
…) altijd meteen digitaal (met nauwkeurige 
beschrijving) en bergt het voorwerp ‘in 
veilige bewaring’ op. Zij doen er d.m.v. 
onderzoek alles aan om de identiteit van 
de eigenaar te achterhalen. Lukt dit niet, 
dan publiceert de politie een foto van dit 
voorwerp op haar sociale media.

EEN NIEUWE WEBSHOP VOOR 
DE WETTERSE WERELDWINKEL

Sinds enkele maanden is de Oxfam 
Wereldwinkel in Wetteren gestart met een 
webshop. Bestellingen kunnen voortaan 
gewoon vanuit je luie zetel via shop.
oxfamwereldwinkels.be/regiowetteren.  
Jouw bestellingen worden gratis aan huis 
geleverd, of kunnen ook worden afgehaald in 
de wereldwinkel van Wetteren  
(Van Cromphoutstraat 13),  
op woensdagnamiddag tussen 16u en 18u.

Zo blijft Fair Trade in onze gemeente zeker 
op post!

BUSINESS MOBILITY AWARD 2020 GAAT NAAR FIOLA VZW

Met een indrukwekkend mobiliteitsplan nam Fiola vzw eind november 2020 de Business 
Mobility Award voor de categorie non-profit in ontvangst. Sinds 2018 werken zes Oost-
Vlaamse organisaties samen onder de naam Fiola vzw die ondersteuning geeft aan mensen 
met een beperking in Oost-Vlaanderen. 

Meer info:  www.safe2work.be/best-practice/fiola-vzw/ 
 www.fiolavzw.be

Na het grote succes van vorig jaar komt 
‘Tournée Minérale’ terug!  
De DrugLijn en Stichting tegen Kanker 
roepen alle Belgen opnieuw op om in 
februari een maand geen alcohol te 
drinken.



Het project School (weg)wijs gaat dit jaar 
voor het eerst van start in Wetteren en wil 
ouders met instappers laten kennismaken 
met de scholen in en rond het centrum van 
Wetteren. 

Een goede schoolkeuze is belangrijk en 
het project wil ouders bewust maken van 
de troeven van de buurtscholen. Kiezen 
voor een school in je buurt heeft heel 
wat voordelen. Wie kiest voor een school 
dichtbij, kiest voor minder stress, makkelijk 
met de fiets, even gaan spelen bij vriendjes 
uit de straat, ... Nog belangrijker dan dat 
is uiteraard de kwaliteit van het onderwijs. 
De Wetterse buurtscholen bieden een 
uitstekende kwaliteit. Ze specialiseren zich in 
differentiatie: onderwijs op maat. Er is plaats 
voor iedere leerling op school, ieder kind 
krijgt alle kansen om zich te ontplooien, te 
leren, om zich goed te voelen!

Werken Biezeweg - Neerhonderd 

Nog een goed 
voornemen 
nodig?

In de straten Biezeweg, Neerhonderd, Biezen 
en Viaductweg (deel) zal de riolering en het 
wegdek vernieuwd worden. De bestaande 
riolering is in slechte staat en is dringend 
aan vernieuwing toe. Aangezien het wegdek 
hiervoor ook moet worden opgebroken, 
werd nagedacht over een vernieuwde 
inrichting van het openbaar domein. 

Langsheen de Biezeweg worden 
fietspaden voorzien, Neerhonderd wordt 
éénrichtingsverkeer en wordt voorzien 
van fietssuggestiestroken. De rijweg wordt 
aangelegd in asfalt, uitgezonderd de 
kruispunten worden aangelegd in beton.

Aannemer Wegenwerken De Moor NV zal de 
werken uitvoeren in opdracht van gemeente 
Wetteren en start met de werkzaamheden op 
25 januari 2021. Er zal een omleiding voorzien 
worden.

De werken worden opgesplitst in 5 fasen en 
de start is voorzien op 25 januari:

Van 25/01/2021 tot 31/09/2021  
Riolering en wegenis in de viaductweg en 
Biezeweg (tussen N9 en Dranken Pede) 
Van 01/06/2021 tot 31/10/2021  
Riolering en wegenis in Biezen (openbaar domein) 
Van 02/08/2021 tot 31/08/2021 
Rioleringswerken voor de kruising van de Zuidlaan 
Van 02/08/2021 tot 31/05/2022 
Rioleringswerken en wegeniswerken in de 
noordelijke tak van Neerhonderd en de Biezeweg 
tussen Dranken Pede en Bastin Pack 
Van 03/01/2022 tot 30/09/2022 
Rioleringswerken en wegeniswerken in de 
zuidelijke tak van Neerhonderd en de Biezeweg 
tussen Bastin Pack en de Zuidlaan

Ook de nutsmaatschappijen zullen werken 
uitvoeren binnen deze straten ter voorbereiding 
van de riolerings- en wegeniswerken.

Voor meer info over deze werken:  
www.wetteren.be of www.aquafin.be

Het project School (weg)wijs beoogt een 
gezonde sociale mix in het kleuter- en basis- 
onderwijs. 

De zes buurtscholen zijn:  
- ‘t Kleuterboompje  
- GO! kleuterschool ‘t Klimopje  
- GO! basisschool Campus Kompas  
- Sint-Gertrudis basisschool  
- Sint-Jozef basisschool  
- Sint-Theresia basisschool 

In de infobrochure van School (weg)wijs (die 
je zal ontvangen via de post) kan je alle info 
vinden over de scholen. Eveneens staan er 
twee interactieve buurtwandelingen in, die 
je met je eigen gezinsbubbel kan ontdekken. 
“Binnenkijken” in de school kan via een  
QR-code, te vinden aan de schoolpoort.  
Op de openschooldagen op 7 februari en  
13 februari is er plaats voor persoonlijk 
contact, mits de covid-19 maatregelen dit 
toelaten. Afspraken en info via  
www.wetteren.be/school-weg-wijs of 
schoolwegwijs@wetteren.be

GROEPSAANKOOP GROENE 
STROOM EN AARDGAS 

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert 
voor de tiende keer deze groepsaankoop. 
Inschrijven kan tot en met 1 februari 2021. 
Opnieuw wordt alle geleverde stroom 
opgewekt op eigen bodem. Ter ere van dit 
tiende jubileum maken deelnemers dit jaar 
ook kans op één jaar gratis groene stroom.

Meer info: www.oost-vlaanderen.be/
groenestroom of 0800 60 601

LEEN ZADEN UIT DE ZADENBIB

Sta je al te popelen om jouw tuin klaar te 
maken voor de lente maar zoek je nog zaden? 
Vanaf zaterdag 23 januari gaat de zadenbib in 
de bibliotheek van Massemen open. Je kan 
er zaden van groenten, bloemen en kruiden 
gratis meenemen. In ruil wordt gevraagd om 
zelf zaden te oogsten en een deel ervan aan 
de zadenbib terug te schenken. Als lener van 
de bibliotheek mag je per kalenderjaar 2 keer 
zadenzakjes meenemen, telkens maximum  
5 zakjes en maximum 1 per soort.

Meer info: wetteren.bibliotheek.be/
zadenbibliotheek

De zadenbib is een samenwerking tussen 
Moestuiniers Wetteren en omstreken en 
Bibliotheek Wetteren.

DAMIAANACTIE GAAT 
DIGITAAL

Het campagneweekend van de Damiaanactie 
zal er op 29-30-31 januari anders uitzien 
dan normaal. Geen stiftenverkoop aan 
warenhuizen of huis-aan-huis acties voor 
dit goede doel tijdens corona. De giften en 
verkoop gebeuren nu via hun website.

Vorig jaar was niets normaal. Naar je 
huisarts, de specialist of het ziekenhuis 
gaan werd al snel uitgesteld.  
Voor aanhoudende klachten, duidelijke 
symptomen en preventieve onderzoeken is 
dit geen goed idee.

Januari is de maand van de goede 
voornemens. Laat deze belangrijk zijn voor je 
gezondheid:

Heb je klachten? Ga langs bij je huisarts.  
Het is er covid-veilig.

Krijg je een brief voor een bevolkings-
onderzoek? Doe mee, hoe druk je het ook 
hebt. Want van uitstel komt afstel.

Zorg voor jezelf. Laat die mammografie 
doen, laat een uitstrijkje nemen, en stuur die 
stoelgangtest op. Jij maakt zelf het verschil 
bij kanker. 

Laat je ook nog je bloeddruk, je hart en 
je muizenissen, je huid en je bloed tijdig 
checken, dan kunnen verwikkelingen of een 
zwaardere behandeling vermeden worden en 
is de kans op een gezond 2021 groter.

 Aan jou de keuze !

Meer info: 
www.bevolkingsonderzoek.be


