
HAAL DE GRATIS VORMINGS
BROCHURE IN DE BIB

Wil je dit jaar wat vaker gezond koken, meer 
halen uit je moestuin, je digitale vaardigheden 
bijspijkeren, je verdiepen in actuele thema’s of je 
creatieve talenten ontplooien? Haal dan zeker de 
nieuwe vormingsbrochure in huis. 

Deze gratis brochure brengt alle lezingen, 
cursussen en workshops in kaart die de komende 
maanden in Wetteren georganiseerd worden. Je 
vindt de brochure o.a. in de bib en cc Nova. De 
digitale versie doorblader je op de website van 
de bib.

Meer info: bib Wetteren, 09 369 26 78,
https://wetteren.bibliotheek.be

HELP MEE TIJDENS HET GROTE VOGELWEEKEND

Tel op 28 en 29 januari 2023 de tuinvogels in je tuin en help mee met het 
grootste vogel onderzoek van Vlaanderen. Iedereen kan meetellen, je hoeft 
echt geen vogelexpert te zijn.

Op de website van Natuurpunt vind je hulpmiddeltjes en een vogelposter met 
de meest voorkomende tuinvogels.

www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend

 
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 391, 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 

28 JANUARI
Lichtjeswandeling – tot de maan 
en terug
Gezinsbond Wetteren
Ontmoetingscentrum ’t Schoolke 
Biezenweg 2
15 uur
gezinsbondwetteren@hotmail.be

De raadselprinses
KUNSTacademie Wetteren
cc Nova, Molenstraat 2B
19 uur
www.ccnovawetteren.be 

Guy Verlinde & The Artisans 
of Solace 
vzw Kultuurschuur, Lege Weg 52
20 uur
www.kultuurschuur.org

29 JANUARI
De raadselprinses 
KUNSTacademie Wetteren
cc Nova, Molenstraat 2B
15 uur
www.ccnovawetteren.be

31 JANUARI
Reizend ontbijt door Malawi 
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
9 uur
dienstencentrum@wetteren.be

Infosessie: ik koop, ik leen
LDC De Koffiebranderij, 
Molenstraat 50
19.30 uur
dienstencentrum@wetteren.be 

1 FEBRUARI
Voorleesuurtje - kinderen 4-8 jaar 
Bib Overbeke, Bovenboekakker 2
16 uur
https://wetteren.bibliotheek.be/

Workshop voorlezen aan jonge 
kinderen  
Bibliotheek, De Poort Markt 27
14.30 uur
https://wetteren.bibliotheek.be/

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

2 FEBRUARI
Bingo 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

Operette - Toneelhuis, 
Timeau De Keyer & Tibaldus 
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

3 FEBRUARI
Jean Blaute – 
Met vallen en opstaan 
De Corridor, Olmenlaan
20 uur
www.decorridor.be 

Aan de slag met je Android-
smartphone 
Bibliotheek, De Poort Markt 27
14 uur
https://wetteren.bibliotheek.be/

Allemaal beestjes – 
Theater De Spiegel 
cc Nova, Molenstraat 2B
14 en 16 uur
www.ccnovawetteren.be

6 FEBRUARI
Zelf video’s maken met instagram 
Bibliotheek, De Poort Markt 27
14 uur en 19 uur
https://wetteren.bibliotheek.be/

7 FEBRUARI
Koffienamiddag voor mensen met 
kanker en hun naasten 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

8 FEBRUARI
Guido Lauwaert, Het dwaallicht 
De Corridor, Olmenlaan
20 uur
www.decorridor.be

9 FEBRUARI
Mantelzorgcafé 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

10 FEBRUARI
Geheim België door 
Prof. Dr. Lasoen 
OKRA
De Poort, Markt 27
14.30 uur
www.okra.be/trefpunt/
wetteren-centrum
Diva – Theater Froefroe 
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

 
 

25 JANUARI 2023

INFOSESSIE: 
IK KOOP, IK LEEN

De aankoop van een woning is een grote 
stap in je leven. Woorden als compromis, 
notariële akte, onroerende voorheffing, 
registratierechten komen je misschien 
wel bekend voor, maar weet je ook wat 
ze betekenen? Tijdens deze infosessie 
maakt de notaris je stap voor stap wegwijs 
doorheen het proces van het zoeken en 
aankopen van een woning. Samen met 
WoonPlus.

Dinsdag 31 januari van 19.30 tot 21 uur
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
Schrijf je gratis in tot 30 januari via 
09 366 02 42 of 
dienstencentrum@wetteren.be

JONG GELEERD: ALLES 
OVER HET WEER MET WEER
MAN BRAM VERBRUGGEN

Mogen we de komende dagen sneeuw 
verwachten? Ben je benieuwd hoe een 
weerbericht tot stand komt? We vragen 
het aan een echte weerman. Op zondag 
5 februari om 10.30 uur vertelt Bram 
Verbruggen je alles over thermometers, 
windzakken, satellieten, weerballonnen 
en nog veel meer. Als het weer die dag 
meezit, dan stuurt ‘Meteobram’ je naar 
buiten om zelf waarnemingen te doen.

Deze lezing voor jong en oud vanaf 8 jaar 
vindt plaats in de bib. Je reserveert je 
ticket via cc Nova, 09 365 20 20 of 
www.ccnovawetteren.be.

PLANNEN VOOR EEN BOS?
Droom je van een eigen bos? Dan is BOOST 
misschien iets voor jou. BOOST is het fonds 
voor bebossing van de Oost-Vlaamse 
Bosgroepen dat samen met de Provincie 
voor meer bos wil zorgen. Ze doen dit door 
particulieren met bosplannen een financiële 
duw in de rug te geven. Dien je aanvraag in 
voor 30 april 2023 en maak kans op maximum 
25.000 euro steun per hectare bos.

Alle info vind je hier: 
www.boostvoorbos.be

Heb je een 100% elektrische auto? 
Op www.wetteren.be/laadpunten vind je 
een overzicht van alle publieke laadpalen in 
Wetteren en in heel Vlaanderen.

Kan je geen eigen laadpunt installeren en 
heb je er ook geen in je directe omgeving? 

Vraag dan zelf een publieke laadpaal aan in 
je buurt op www.vlaanderen.be/laadpaal. 
Zo kan je een laadpaal op maximaal 
250 meter van je woning krijgen, als je aan 
bepaalde voorwaarden voldoet.

OP ZOEK NAAR EEN  LAADPAAL? 



Winterfoor 
en  Carnaval

 Onderzoek 
naar  
mogelijke 
fusie

Laat je niet 
(be)vangen 
door CO!

Kindercarnaval 
Op 4 februari ben je welkom voor de eerste 
verkiezing van jeugdprinses Carnaval 2023. 
Voor de kinderen is er een clown en 
schminkstand.

• Waar: Gemeentelijke Feestzaal, 
Schooldreef 40

• Wanneer: zaterdag 4 februari om 13.11 uur - 
verkiezing jeugdprinses om 16 uur.

• Toegang: 4 euro - gratis (kinderen tot 
12 jaar) – tickets aan de kassa.

Winterfoor  
Zak tijdens het weekend van 11 en 12 februari 
af naar de Markt en den Berg voor de Winter-
foor. Op zaterdag en zondag vanaf 14 uur.

Apollonia kermis 
Op het Dorpsplein van Massemen is de kermis 
open op zaterdag 11 februari vanaf 16 uur en 
zondag 12 februari vanaf 14 uur.

Carnavalsstoet op 12 februari 
De carnavalsstoet start met een 60-tal 
koninklijke steltenlopers uit Merchtem, dan 
volgen de prins, prinses en jeugdprinses. 

De carnavalsgroepen volgen een parcours 
en doen een dansje op de Markt. De stoet 
vertrekt zondag 12 februari om 15.11 uur om 
15.11 uur. Eerst is de reclamestoet, dan volgt 
de carnavalsstoet. Het einde is om 19 uur.

Parcours: Felix Beernaertsplein (start), 
Nieuwsstraat, Stationsplein, Lange 
Bergstraat, Korte Bergstraat, Florimond 
Leirensstraat, Markt, Kerkstraat, Hekkerstraat, 
Sportstraat, Eeminckstraat, Kapellestraat, 
Wegvoeringstraat en Markt.

Op maandag 13 februari om 20 uur is de 
popverbranding op de Markt.

Mobiliteit per dag
• Donderdag 9 februari: vanaf 12 uur is de 

Markt verkeersvrij (tot 22 uur) en kan je niet 
meer parkeren op den Berg (tot 13 februari - 
9 uur).

• Zaterdag 11 februari: de Markt is verkeersvrij  
 vanaf 15 uur tot het einde van kermis 
• Zondag 12 februari: het volledige parcours   
 van de stoet is verkeersvrij van 13 tot 19 uur

Alle info op www.wetteren.be/winterfoor.

Steden en gemeenten krijgen steeds meer 
verantwoordelijkheden en staan voor 
grotere uitdagingen dan vroeger. Dat is 
ook voor Wetteren het geval. Dan kan een 
samensmelting met andere gemeenten een 
oplossing bieden. 

Maar eerst willen we goed analyseren wat 
de opties zijn. Een werkgroep start met een 
onderzoek om aan te tonen of een fusie al 
dan niet voordelen kan bieden en hoe we dit 
het best aanpakken.

We staan voor grote uitdagingen
De uitdagingen van onze gemeente, 
overstijgen steeds meer de lokale politiek en 
reiken tot ver buiten de gemeentegrenzen. 

Om oplossingen te vinden en onze capaciteit 
te vergroten, kan het helpen om op een 
grotere schaal te werken. Vlaanderen 
verplicht de lokale besturen om met partners 
uit de regio samen te werken en moedigt de 
fusies van gemeenten aan. 

Alle randgemeenten mee in het onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen 
gaf op 27 december het akkoord om met 
een interne werkgroep de mogelijke fusies te 
analyseren. 

We onderzoeken de verschillende scenario’s 
en sluiten geen enkele buurgemeente op 
voorhand uit. Het gaat over Laarne, Wichelen, 
Lede, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, 
Melle en Destelbergen.

Resultaten tegen Pasen
Tegen Pasen 2023 willen we weten of een 
fusie een meerwaarde biedt voor Wetteren en 
welk scenario het meest geschikt is. 

Het onderzoek bepaalt nog niet voor welke 
gemeenten of voor welk mogelijk scenario 
Wetteren kiest. We willen wel de nodige 
informatie verzamelen om nadien te bekijken 
welke verdere stappen we eventueel kunnen 
zetten.

TOURNÉE MINÉRALE: 
GA JIJ DE UITDAGING 
AAN?

Tournée Minérale komt terug! Drink 
in februari een maand geen alcohol 
en voel je vrij! Vrij van een kater, 
vrij van sociale druk om te drinken 
en vrij om de rest van het jaar zelf 
te kiezen wanneer je wel of niet 
een glas drinkt. Veel deelnemers 
voelen zich beter in hun vel na 
een maand zonder alcohol. Ga de 
uitdaging aan, en ontdek dat je 
geen alcohol nodig hebt om je te 
amuseren. 

Supermarkten én horeca hebben 
lekkere alcoholvrije dranken. 
Ontdek de Tournée Minérale 
bars die inzetten op een goed 
alcoholvrij aanbod op 

www.tourneeminerale.be.

Door de hoge energieprijzen, 
grijpen meer en meer mensen naar 
alternatieven. Ze schakelen over op een 
petroleumvuurtje, houtkachel of zelfs een 
barbecue. Als je deze toestellen verkeerd 
gebruikt en niet voldoende verlucht, is dit 
een gevaarlijke keuze! 

CO-vergiftiging kan dodelijk zijn
Volgens het Antigifcentrum is CO-vergiftiging 
de belangrijkste vorm van dodelijke vergiftiging 
in België. Koolstofmonoxide (afgekort CO) 
ruik, zie en smaak je niet. Het ontstaat wanneer 
gas, kolen, stookolie, petroleum, benzine of 
hout niet volledig verbranden. In een woning 
zijn verwarmingstoestellen en installaties voor 
warm water mogelijke bronnen van CO.

Hoe herken je het?
Wat zijn de symptomen van een CO-
vergiftiging? Je kan last krijgen van hoofdpijn, 
duizeligheid, misselijkheid en kortademigheid. 

Bij ernstige vergiftiging kunnen zwakte, 
verwardheid, bewusteloosheid, ademnood en 
hartstilstand gevolgd worden door coma en 
zelfs de dood.

Wat moet je doen?
Wanneer je denkt dat jij of iemand van je 
gezin symptomen heeft van CO-vergiftiging, 
reageer dan onmiddellijk!

• Wees op je hoede voor de symptomen 

• Reageer altijd bij een vermoeden en bel de 
hulpdiensten via 112

• Zet ramen en deuren open, verlaat de 
ruimte en evacueer indien mogelijk de 
slachtoffers.

Ook in dit geval is de oude wijsheid waar: 
beter voorkomen dan genezen! Zorg voor 
voldoende aanvoer van verse lucht en een 
correcte afvoer van rook. Dan krijgt CO 
geen kans. Een goede werking en regelmatig 
onderhoud van je toestellen én schoorsteen, 
zorgen voor de veiligheid van jou en je gezin.

Ruik je al de oliebollen en ander 
lekkers? Voel je de draaimolen kriebelen 
in je buik? En ligt jouw carnavalsoutfit 
al klaar? Wetteren bereidt zich voor op 
een gezellige winterfoor en carnaval! 

GENIET VAN BUBBELS
ZÓNDER HOOFDPIJN

ACHTERAF

Doe mee en voel je (alcohol)vrij

APP 112 BE REDT LEVENS
Ben je in een noodsituatie? Roep met de 
app 112 BE de brandweer, politie of een 
ziekenwagen op.

Voordelen:

• Geen verwarring tussen noodnummers als 
je in paniek bent. Klik op het icoontje van 
de hulpdienst die je nodig hebt. 

• Noodcentrales vinden gemakkelijk jouw 
locatie, ook als je op een afgelegen plaats 
bent. 

• Slechthorenden of mensen met een 
spraakstoornis kunnen chatten in plaats van 
bellen.

• Medische info zoals allergieën, diabetes, 
hartproblemen,.. kan je al ingeven in de app. 

Ga naar de ‘app store’ of ‘play store’ op 
je smartphone. Download ‘app 112 BE’ en 
zet deze op je startscherm. Registreer en 
beantwoord een paar korte vragen.

Opgelet: de app werkt alleen in België! 
De noodnummers blijven ook altijd bereikbaar 
via vaste telefoon en gsm.

Dringend hulp nodig?  
Bel de noodcentrales nu 
ook via App. 

Download de App 112 BE 
en registreer je

Meer info op www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide


