
OPERETTE IN CC NOVA 
Hou je van operette? Dan wordt zondag  
26 maart een hoogdag voor jou. Het Vlaams 
Muziek Theater komt na drie jaar corona-
onderbreking opnieuw naar cultuurcentrum 
Nova.  

Dit jaar speelt het operettegezelschap  
‘De Tsarewitsch’, de succesoperette van  
Franz Léhar. Wil je genieten van dit pracht-
spektakel vol heerlijke aria’s en duetten door 
topsolisten en indrukwekkende balletten?  

Reserveer jouw tickets via  
www.ccnovawetteren.be/detsarewitsch  
of aan de balie van cc Nova.  
De operette start om 14.30 uur.

 
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 394, v.u. Albert De Geyter, burge-
meester, 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 

11 MAART

Kaatjes Kabinet - 
Jeugdboekenmaand Bib
Artroze
Kerkstraat 39
13 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

15 MAART

Speech – Wouter Deprez
cc Nova
Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

16 MAART

Speech – Wouter Deprez
cc Nova
Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

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

17 MAART

While The Moon Tour– Naima Joris
cc Nova
Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

18 MAART

Theatermonoloog  
De Poppendokter – Kurt Defrancq 
en Guido Desimpelaere
De Corridor 
Olmenlaan 
20 uur
www.decorridor.be

Op hoop van leven - Theater Tieret
cc Nova
Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

Tentoonstelling Foto-Talent 2023
OVU
De Poort 
Markt 23
van 10-12 en 14-18uur

19 MAART

Tentoonstelling Foto-Talent 2023
OVU
De Poort 
Markt 23
10 - 12 uur en 14 - 18 uur

Het Kwispelheldenontbijt
Vzw Kwispeldhelden
Zaal Christus Koning,  
Oude Aardeweg 39a
van 8 – 13 uur

Tweedehandsbeurs kinderartikelen
Gezinsbond Massemen/Westrem
Buurthuis Westrem
Westremstraat 17
9 tot 13 uur
ingrid.lemeire@skynet.be

Opendeurdag – Dag van de Zorg
Armonea WZC Overbeke
Bovenboekakker 6
10 tot 17 uur
overbeke@armonea.be

22 MAART

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

Lezing Seasons Moestuin -  
Jessica Koomen
Moestuiniers Wetteren en Omstreken
De Corridor 
Olmenlaan 
19.30 uur
www.decorridor.be

23 MAART

Debatavond 'Als God met Allah 
spreekt' met Rik Torfs
OKRA Academie
Zaal De Poort, Markt 23
20 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

26 MAART

Goed gesprek op zondag
De Corridor 
Olmenlaan
van 10 tot 12 uur
aansluitend mogelijkheid lunch
Vooraf inschrijven via  
bibliotheek@wetteren.be,   
09 369 26 78 of balie bibliotheek

 
 

8 maart 2023

GRATIS HUISVUILZAKKEN 
Wist je dat je in bepaalde gevallen gratis huisvuilzakken kan krijgen? 

Je komt in aanmerking als je in Wetteren woont en voldoet 
aan één van deze voorwaarden: 
- minimum drie kinderen ten laste
- een OCMW leefloon 
- een attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden of 

inkomensgarantie voor ouderen
- een inkomensvervangende tegemoetkoming voor 

personen met een handicap 
- een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
- incontinentiemateriaal nodig 
- een stoma
- thuisdialyse 

WIJ! EEN CONCERT VOOR  
WIE NEDERLANDS LEERT

Vijf muzikanten zingen liedjes van hier en 
elders. Het zijn liedjes uit de landen waar  
de muzikanten vandaan komen. De liedjes  
van hier krijgen een exotische melodie.
De liedjes van elders krijgen een nieuwe 
Nederlandstalige tekst. Zo wordt dit een 
concert in het Nederlands met liedjes die  
van over de hele wereld komen.

Op dinsdag 28 maart om 19 uur in cc Nova, 
Molenstraat 2b.

Reserveer jouw ticket vooraf via je 
leerkracht Nederlands voor anderstaligen 
of via www.ccnovawetteren.be

‘ZAAIGOED’ VAN MME ZSAZSA 
Tuinieren met zo weinig mogelijk inspanning en zoveel 
mogelijk opbrengst, dat is de filosofie van Kim Leysen, 
beter bekend als Mme Zsazsa.  

Op woensdag 29 maart om 20 uur deelt ze haar 
zorgvuldig opgebouwde kennis en ervaring tijdens een 
lezing in de bibliotheek. Met haar handige overzicht van 
wat je maand na maand zaait, plant en oogst, geniet je 
meer én langer van je moestuin en serre. 
 
Tickets reserveren via cc Nova, 09 365 20 20 en  
www.ccnovawetteren.be

PARKEERWINKEL OPC
Wist je dat de parkeerwinkel van OPC (Optimal Parking Control) sinds december 2022  
in het gemeentehuis op Rode Heuvel zit? Veel antwoorden op jouw vragen vind je op  
www.parkeren.be. Je kan je bewonerskaart ook online aanvragen. 

Wil je toch langskomen in de parkeerwinkel? Vermijd lang wachten en maak eerst online een 
afspraak via www.parkeren.be of bel naar 09 369 79 88. OPC zorgt samen met ons voor het 
parkeerbeleid. Zo blijft het aangenaam wonen, werken en winkelen in Wetteren. 

WORD JIJ ONZE NIEUWE BUDDY?
Voor het inburgeringsproject Bruggenbouwer 
engageerden zich enthousiaste vrijwilligers in Wetteren. 
Je kan hun ervaringen herbeleven op onze buddy-expo 
op het balieplein van het gemeentehuis (Rode Heuvel). 
Kom langs tot en met 14 april en laat je inspireren.

Wij gaan op zoek naar nieuwe kandidaat-buddy’s 
tijdens een infoavond in het LDC De Koffiebranderij 
op 21 maart om 19 uur. Wil jij ook vrijblijvend komen 
luisteren en ontdekken of dit iets voor jou is? Schrijf 
je in via www.wetteren.be/registratie-buddywerking. 
Na de paasvakantie starten we met een nieuw 
buddytraject voor anderstalige nieuwkomers. 

Meer info op www.wetteren.be/bruggenbouwer 

Alle info vind je op www.wetteren.be/gratis-vuilniszakken. Je kan de vuilniszakken 
afhalen mét het nodige attest in het gemeentehuis op Rode Heuvel, zonder afspraak.©
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Wetteren start 
met Digipunt

Opzoeken wanneer de trein rijdt, online 
een afspraak maken bij de dokter, een 
app downloaden, … Internet wordt steeds 
belangrijker in ons dagelijkse leven. Heb 
je hulp nodig bij jouw digitale vragen? 
Met steun van de Vlaamse overheid 
starten heel wat steden en gemeenten 
een Digipunt. Ook in Wetteren kan je nu 
terecht bij een digicoach.

Heb je een probleem met een app op 
je smartphone? Wil je online informatie 
opzoeken, maar weet je niet hoe? Lukt  
het niet om een programma te installeren  
op je laptop? Digicoach Luc Verhoeven  
helpt jou op weg. “We vertrekken vanuit  
heel concrete vragen. Iemand moest  
onlangs op onderzoek voor een scan,  
maar wist niet hoe hij zijn röntgenfoto’s  
kon downloaden. Dan heb ik hem geholpen 
om aan te melden op de eHealthbox.”

Luc is al meer dan 20 jaar leraar bij Ligo, 
Centrum voor Basiseducatie Leerpunt  
Waas & Dender. Hij vindt het een nobele  
taak om mensen sterk te maken voor de  

21ste eeuw. “De drempel van een Digipunt is 
laag. Je stelt je vraag een-op-een, dus je 
hoeft je niet te schamen voor wat iemand 
anders denkt. We zoeken samen naar een 
oplossing voor jouw vraag. Op die manier 
geraak je meer vertrouwd met je toestel en 
durf je zelf ook meer uit te proberen."

Wanneer en waar?
• Elke maandag van 15 tot 18 uur  

(Tijdens schoolvakanties en op feestdagen 
is er geen Digipunt.) 

• Hoofdbibliotheek, Markt 27, Wetteren

Hoe werkt het?
Een afspraak maken is niet nodig. Kom naar 
de bibliotheek en stel jouw vraag aan de 
digicoach. Als de coach bezig is, dan wacht 
je even. Je brengt jouw eigen smartphone, 
tablet of laptop mee. Vergeet ook je wacht-
woord(en) niet als je die nodig zou hebben.

UITNODIGING DERDE DIALOOGMOMENT SCHELDEBRUG 

Op dit moment onderzoeken de 
projectpartners nog de scenario’s 
buiten en in het centrum voor de nieuwe 
Scheldebrug. Midden maart beslissen ze 
over de plek voor de nieuwe brug.  

Ben je benieuwd welke plek het wordt? 
Kom dan ook op naar het derde 
dialoogmoment op donderdag 30 maart 
van 17 tot 21 uur in het gemeentehuis van 
Wetteren (Rode Heuvel). 

Meer info en inschrijving via: www.oost-vlaanderen.be/wetteren-noord-zuid    

UITBATER GEZOCHT VOOR POP-UP ’T KASTEELKE - DE WARANDE
Word jij deze zomer de nieuwe uitbater 
van de pop-up horecazaak in ’t Kasteelke 
op het sport- en recreatiedomein  
De Warande? De zwembaden naast 
‘t Kasteelke trekken bij goed weer tot 
wel 2000 bezoekers per dag. Mogelijke 
klanten voor een hapje en drankje in  
jouw zaak naast het buitenzwembad.  
‘t Kasteelke is mooi gelegen met een 
zonnig terras dat uitzicht heeft op het 
domein, makkelijk bereikbaar en gelegen 
naast een gratis parking. 

Interesse? Kijk voor meer info op www.dewarandewetteren.be/pop-up

Trots op ‘onze’  
Michael Vanthourenhout! 

Begin dit jaar werd Michael 
Vanthourenhout Belgisch kampioen 
veldrijden en vorig jaar kroonde hij zich 
tot Europees kampioen. Michael komt uit 
Wingene maar woont sinds een aantal 
jaren in onze gemeente. En wij zijn best 
trots op onze bekende inwoner! 

Hoe vind je het om in Wetteren te wonen?  
In het begin was het zeker aanpassen, 
komende van een rustig dorp naar de drukte 
van Wetteren, maar het is zeker leuk om hier 
te wonen. Het is ook praktisch gelegen als 
uitvalsbasis om ergens naartoe te gaan. 

De liefde lokte je naar Wetteren? Klopt, ik 
ben al meer dan 10 jaar samen met Kelly en in 
2017 hebben we besloten om hier in Wetteren 
een huis te zoeken. 

Zal je je zoontje aanmoedigen om in het 
wielrennen te stappen? Ik hoop vooral dat hij 
doet wat hij graag doet. Ik zeg altijd dat ik hem 
liever zou zien voetballen, maar we zien wel!

Ben je als kind al vroeg beginnen fietsen? Ik 
ben op mijn 12 jaar begonnen met competitief 
wielrennen, daarvoor heb ik altijd atletiek gedaan. 

Hecht je meer belang aan het Europees of 
aan het Belgisch kampioenschap? Beiden 
evenveel. Natuurlijk was de beleving van het 
Belgisch kampioenschap iets intenser omdat 
het echt een spannende cross was, maar ik 
rijd in beide truien even graag. 

Wat is je favoriete wedstrijd of parcours? 
Eén van mijn lievelingscrossen is natuurlijk 
Namen. Ik heb er al veel mooie resultaten 
behaald en zeker nu met het afgelopen 
Europees kampioenschap.

Waar fiets je vooral in Wetteren? Heb je een 
vast parcours? Een echt crossparcours heb 
ik niet in Wetteren. Voor de trainingen op de 
weg vertrek ik meestal langs de Schelde om 
het zo veilig mogelijk te maken.

Waar is je lievelingsplekje in Wetteren? Ik 
wandel af en toe in de Zandbergen en in de 
Boskant. 

Heb je rituelen aan de start? Rituelen heb ik 
niet. Ik probeer wel altijd dezelfde gewoontes 
aan te houden op de dag van de wedstrijd. 

Dankjewel Michael voor dit interview!

Premies voor 
jouw energie 

Basispakket energie niet ontvangen?  
Vraag het zelf aan!  
In de meeste gevallen werd het basispakket 
energie van 61 euro per maand voor 
elektriciteit en 135 euro per maand voor gas 
automatisch toegekend. Hoe en wanneer 
je dit ontvangen hebt, is afhankelijk van 
leverancier tot leverancier. Heb je het 
basispakket energie voor de maanden 
november en december 2022 nog niet 
ontvangen? Dan kan je dit tot en met 30 april 
2023 aanvragen. Kijk voor meer informatie  
op www.wetteren.be/basispakket-energie.

Cheque voor stookolie 
Verwarm jij je woning met stookolie en heb 
je tussen 15 november 2021 en 31 maart 
2023 huisbrandolie of propaan in bulk 
aangekocht? Vergeet dan niet je eenmalige 
stookoliecheque van 300 euro aan te vragen 
voor 30 april 2023. Dat kan zowel digitaal als 
via een aanvraagformulier. 

Cheque voor pellets
Verwarm jij je woning met pellets? Dan kan  
je in aanmerking komen voor een premie  
van 250 euro. Je vraagt de premie online  
aan en logt in via in via je identiteitskaart of 
Itsme. Je kan ook een papieren aanvraag-
formulier aangetekend verzenden voor  
30 april 2023. 

Dit zijn de voorwaarden:
• Jouw gezin gebruikt pellets voor de 

verwarming van je hoofdverblijfplaats. 
• Je kocht pellets tussen 1 juni 2022 en  

31 maart 2023. 
• Er moet ten minste 500 kg pellets door  

een bedrijf geleverd zijn. 
• Je komt niet in aanmerking als je de 

stookoliepremie van 300 euro kreeg,  
het basispakket gas ontving of als je recht 
hebt op sociaal tarief voor gas. 

Meer info op https://economie.fgov.be/nl - kies voor ‘Energiepremies’. 
Hulp nodig? Neem contact op met het lokaal bestuur op 09 369 00 50 of  
het Sociaal Huis op 09 365 73 73 voor een afspraak met het energieloket.

WERKEN ZUIDLAAN: NIEUWE FASE 

De werken aan de fietspaden tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg en  
de Bloemluststraat zijn klaar vanaf midden maart. Over een traject van 3 km kan je  
de vernieuwde brede fietspaden gebruiken. 

Binnenkort start de herinrichting van de Zuidlaan tussen de Bloemluststraat en de 
Massemsesteenweg. Vanaf midden maart zijn er werken rondom het kruispunt met  
de Massemsesteenweg. Het kruispunt zelf pakken we aan vanaf midden april 2023.

De werken duren nog zeker tot mei 2024. Op www.wegenenverkeer.be/wetteren  
vind je alle informatie en kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Meer info over het Digipunt vind je op de website:  
https://wetteren.bibliotheek.be/agenda/digipunt 


