IN WETTEREN

NB 299: aanbod van 16 februari tot en met 1 maart 2019

SPORTACTIVITEIT

WORKSHOP

SPORT

Vanaf 16 januari – 16u
YOGA VOOR KINDEREN
Flonki
(flexibel ontspannen kinderen)
info.flonki@gmail.com

22 februari – 19.30u
NATUURLIJKE
VERZORGINGSPRODUCTEN
MAKEN
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a
kvlvwetterencentrum@hotmail.com

28 februari – 19u
BEGELEIDE AVONDWANDELING
(5-6 KM)
WSV Wetteren 3010
Sportcentrum De Warande
rudy.vanderheyden1@skynet.be
09 252 33 33

THEATERVOORSTELLING

16 februari – 20u
DE ROOFKES - TAL EN THEE
cc Nova
CONCERT

17 februari – 14.30u/15.45u/17u
LUISTERHUIZEN
reserveren verplicht.
KunstAcademie Muziek en Woord
09 369 24 90
www.gamwwetteren.be
LEZING

Vanaf 18 februari – 19u
SOCIALE BEWOGENHEID IN DE
BEELDENDE KUNST
Peter Jonnaert
KUNSTacademie Beeldende
Kunsten
Schoolstraat 23
09 366 00 54
www.academiewetteren.be
CURSUS

Vanaf 19 februari – 13.30u
BAKLES MET EDWIN
LDC De Koffiebranderij
GEZONDHEID

SAMENLEVING

LEZING

22 februari – 9u
ONTBIJT MET EEN VERHAAL
Liefde voor taal
LDC De Koffiebranderij

28 februari – 20u
GEDRAG EN ONDERLIGGENDE
EMOTIES BIJ KINDEREN
Annelien Nees en Nicky Vandaele
De Corridor, Olmenlaan 1

LEZING

22 februari – 17.50u en 18.30u
VAN BIB NAAR BED - GERDA
DENDOOVEN (3 TOT 6 JAAR)
Vooraf reserveren
Openbare Bibliotheek
THEATERVOORSTELLING

23 februari – 20u
LA MUSICA 2 - DE SPELERIJ
cc Nova
CONCERT

23 februari – 20u
MELODIUM RAG - TINY LEGS TIM
vzw kultuurschuur
Kapel van het Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
kultuurschuur@telenet.be
EETFESTIJN
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19 februari – 19u
PROBEREN ONTHOUDEN EN
TOCH VERGETEN
Neuropsycholoog Michael Portzky
Markant
De Poort

24 februari – 12u
WINTERFEEST SCOUTS PRINS
BOUDEWIJN
VZW en leiding Prins Boudewijn
Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
0485 75 86 73

CARNAVAL

LEZING

20 februari – 14u
CARNAVALSFEEST
LDC De Koffiebranderij

25 februari en 11 maart – 19u
TUSSEN SCHERF EN CULTUUR
KERAMIEK & KUNST
Kunsthistoricus Peter Jonnaert
KUNSTacademie Beeldende
Kunsten
Schoolstraat 23
09 366 00 54
www.academiewetteren.be

CURSUS

20 februari – 14u
DIGIWIJSNEUZEN STOPMOTION
Openbare Bibliotheek
LEZING

21 februari – 19.30u
EEN WAARDIG LEVENSEINDE
met Prof. Dr. Wim Distelmans
OKRA Academie
De Poort

LEZING

26 februari – 20u
DE ERFENIS VAN LEOPOLD II,
RUBBER EN TERREUR IN CONGO
Openbare Bibliotheek

LEZING

CURSUS

21 februari – 20u
UIT DE PLATENKAST VAN...
AXL PELEMAN
cc Nova
Openbare Bibliotheek

28 februari 13.30u en 19u
FOTO’S BEWERKEN OP JE
SMARTPHONE
Openbare Bibliotheek

LEZING

28 februari – 20u
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE
CEL VERMISTE PERSONEN
Alain Remue
De Poort
kvlvgewestwetteren@gmail.com
FILM

28 februari – 20u
FIRST MAN
Nova@themovies
cc Nova
CONCERT

1 maart – 20u
HISTRYLOGIE: 1969, EEN HALVE
EEUW WOODSTOCK
cc Nova
LEZING

1 maart – 20u
GUIDO LAUWAERT ALVORENS ALLES VERVAAGT
De Corridor, Olmenlaan 1

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

EXPO CAZ
IN KERK VAN WESTREM
Wist je dat je om de drie maanden kan
genieten van nieuwe kunstwerken in de
kerk van Westrem?
Nu exposeert niemand minder dan
bekende Wetteraar CAZ. Ga ook eens
langs. Deze opvallende clash tussen
hedendaags en historisch is zeker een
bezoekje waard is.
Op woensdag en zaterdag van 14u-18.30u
kan je gratis de tentoonstelling bezoeken.
Op afspraak kan ook, maar neem dan
contact op met het Infopunt Toerisme
(toerisme@wetteren.be of 09 366 31 04).
Kerk Westrem: Westremstraat 14,
9230 Wetteren

INFOAVOND
VEILIG VERHUREN

HEG, HOUTKANT, BOMENRIJ
OF POEL OP JOUW TERREIN?

Speciaal voor eigenaars/verhuurders
organiseert Woonplus een informatieavond.
Elk aspect van verhuren komt aan bod.

Woon jij in de wijde omgeving van de
Molenbeek of Serskampsebeek?
Mag een heg, houtkant, bomenrij of poel op
jouw terrein het landschap verfraaien?
En zo de biodiversiteit een duwtje in de rug
geven? Contacteer dan Regionaal Landschap
Schelde-Durme! Zij helpen je bij de
uitvoering en kunnen de werken dankzij
de Provincie Oost-Vlaanderen tot 80 %
financieren. Met het project ‘Gestroomlijnd
Landschap Molenbeek – Serskampsebeek’
investeert de Provincie hier in een sterker
groenblauw netwerk.

Een advocate en een deskundige van
Wonen-Vlaanderen bespreken specifieke
situaties, de regels i.v.m. woningkwaliteit,
het conformiteitsattest en andere
verplichtingen. Ook verhuren via een
Sociaal Verhuurkantoor in de zone
Wetteren-Laarne-Wichelen komt aan bod.
Kom op 19 februari om 20 uur naar het
gemeentehuis op Rode Heuvel en verhuur
met een gerust hart.

Meer info: robin@rlsd.be of 09 210 90 58.

Deelname is gratis maar schrijf je wel
vooraf in via www.woonplus-lww.be.

ZOEK JE EEN JOB
IN WETTEREN?
Elke dag wat langer slapen en op tijd terug
thuis. De fiets nemen i.p.v. de auto.
Als je in de buurt werkt, dan kan het!
Wetterse bedrijven zijn misschien wel op zoek
naar iemand zoals jij. Zoek het dus niet te ver
en kijk eens op www.jobsinwetteren.be voor
vacatures in jouw buurt.
Zoek je als bedrijf naar personeel?
Met jobaanbod kan je ook terecht op deze
site.
Dit is een initiatief van Provincie
Oost-Vlaanderen en VOKA – De Kamer van
Koophandel Oost-Vlaanderen.

VALENTIJNSWANDELING
Stap mee op zondag 17 februari langs de trage
wegen rond Kwatrecht. Na de wandeling
bezoeken we de bijzondere Heilig-Hart
Brouwerij waar je een drankje kan nuttigen.

Respecteer de rust van de buren en
gooi geen glas in glasbollen tussen 8
uur ‘s avonds en 8 uur ’s ochtends of
op zon- en feestdagen.

BEWAKINGSCAMERA THUIS?
Sinds mei vorig jaar is er een nieuwe
camerawet voor particulieren. Als je een
bewakingscamera hebt is een gratis registratie
nodig via www.aangiftecamera.be.
Deze nieuwe camerawet geldt voor alle
camera’s die als toezicht en bewaking
gebruikt worden. Installeer je een nieuwe
bewakingscamera? Doe dan meteen
aangifte. Gebruikte je al camera’s vóór de
nieuwe wetgeving en deed je toen een
aangifte bij de privacycommissie? Dan heb je
tijd tot 25 mei 2020 om deze aan te geven via
de nieuwe applicatie. Wie zijn of haar camera’s
niet registreert, riskeert een boete.
Meer info vind je op www.besafe.be.
Bij vragen of problemen kan je de helpdesk
“camera” contacteren van maandag tot
vrijdag tussen 9u en 17u op 02 739 42 80
of op het mailadres
helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

We verzamelen aan de Heilig-Hart Brouwerij.
In de buurt kan je gemakkelijk parkeren.
(Adres voor de GPS: Brusselsesteenweg 85 A,
9230 Kwatrecht - Wetteren)
De wandelafstand is ongeveer 9 km over trage
wegen. Aangepast schoeisel is dus aan te
raden. De wandeling is gratis en komt tot stand
door de goede samenwerking met Pasar vzw.

13 FEBRUARI 2019

EN DE WINNAAR IS…
Tot half december kon iedereen
stemmen op zijn/haar favoriete acts uit
10 jaar Ola!Peloezza. Zeepkistenrace,
henna, Den Draad, de draaimolen of
zeepbellen, wat was jouw favoriet?
Alle 763 stemmen werden geteld.
Het was een nek-aan-nek-race tussen
henna (257 stemmen) en Den Draad
(254 stemmen). Daarom zijn beide acts
dit jaar weer te zien op Ola!Peloezza.

Carnaval
veurenaf
Naar jaarlijkse gewoonte loopt Wetteren wat
voor op Aalst. Start met carnaval vieren in
eigen streek! Alle ingrediënten voor een zot
carnavalsfeest zijn ook in Wetteren aanwezig.
Op vrijdag 22 februari om 19.11 uur is er in
de trouwzaal op de Markt de aanstelling van
Prins Carnaval. Zaterdag 23 februari vieren de
kinderen hun te gekke carnavalsfeest in de
gemeentelijke feestzaal vanaf 14.11 uur.
Op zondag 24 februari trekt de carnavalstoet
door het centrum van Wetteren.
Na de reclamewagens om 14.33 uur vertrekt
de stoet in de Nieuwstraat, via Stationsplein,
Stationsstraat, Lange en Korte Bergstraat naar
de Markt. Nadien volgt een grote lus langs de
Kerkstraat, de Hekkerstraat, de Sportstraat,
de Eeminckstraat, de Kapellestraat en de
Wegvoeringstraat tot op de Markt.
Kom zondag eens gezellig te voet of met de
fiets. Toch de wagen nodig? Parkeer gratis in
parking Scheldekaai of aan De Warande.

Om 12 uur wordt het parcours afgesloten en is
er parkeerverbod. De praalwagens
verzamelen in de Koningin Astridlaan, dus ook
daar is er parkeerverbod vanaf 11 uur.
Vijverstraat, Felix Beernaertsplein,
Libbrechtstraat, Vilain XIIII-straat en
Moerstraat behoren tot de zone met parkeerverbod tot na de terugkeer van de stoet.
De omleiding loopt vanaf het kruispunt
Kon. Astridlaan – Vijverstraat (via de H.
Consciencelaan) en het kruispunt Gentsesteenweg – F. Beernaertsplein.
Anderzijds ook via Noordlaan,
Kwatrechtsteenweg, Wetterstraat, Zuidlaan,
Acaciastraat en Warandelaan.
De popverbranding op maandag
25 februari om 20.11 uur is een mooie afsluiter
op de Markt. Voor wie er niet genoeg kan van
krijgen is er een Afterparty met DJ Soepe
vanaf 21.11 uur in Café ’t Wetteraarke.

Vlaanderen telt veel historische gebouwen
waarvan er slechts een handvol ‘geklasseerd’
zijn als monument. Waardevolle gebouwen
die niet beschermd zijn als monument zijn
wel vaak opgenomen in de ‘inventaris van
bouwkundig erfgoed’. Deze wetenschappelijke
inventaris werd een aantal jaren geleden
opgemaakt door de Vlaamse Overheid en
kan je beschouwen als de meest volledige
erfgoedgids voor Vlaanderen.
Vanaf februari 2019 worden alle Wetterse
gebouwen die in de inventaris zijn opgenomen
nagekeken. Dit gebeurt door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)
Schelde-Durme die ter plaatse nagaat of de
panden bewaard zijn gebleven.
De IOED-medewerkers doen dit vanaf de
openbare weg en betreden daarbij geen privé
domein.
Wie in een erfgoedpand woont,
ontvangt een flyer en een brief met meer
duiding. De inventaris blijft grotendeels

Zorgen
voor erfgoed
onveranderd: er worden geen panden
toegevoegd die voorheen nog niet op de
lijst stonden.
Door de inventaris na te kijken en eventueel
te corrigeren krijgt de gemeente zicht op de
waardevolle gebouwen die vandaag nog in
Wetteren aanwezig zijn. Zo kunnen we nog
beter voor ons erfgoed zorgen in de toekomst.
Ben je benieuwd naar het erfgoed dat voor
Wetteren op deze inventaris staat?
Op http://inventaris.onroerenderfgoed.be/
kan je de erfgoedinventarissen van de
Vlaamse Overheid bekijken.
Meer info over de inventarisatie
vind je op www.rlsd.be of je kan terecht
bij de erfgoeddienst via
ioedscheldedurme@rlsd.be

Eén op vier Belgen lijdt aan een chronische
ziekte en neemt daarvoor één of meer
geneesmiddelen in. Voor een goede werking is een correct gebruik belangrijk, want
zo voorkom je complicaties en rem je het
ziekteproces af. Maar toch heeft de helft
van deze patiënten het daar moeilijk mee. De
zogenaamde huisapotheker kan hen daarbij
helpen. Kies voor een vaste apotheek die voor
jou een praktisch medicatieschema opstelt.
Zo weet je als chronisch patiënt altijd precies
wanneer je welk geneesmiddel moet innemen.
Het grootste deel van alle chronische
patiënten woont gewoon thuis (soms met
een beetje hulp). Medicijnen correct
gebruiken is belangrijk om zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Een huisapotheker kan
een persoonlijke geneesmiddelenexpert zijn
om jou als chronisch patiënt goed te
begeleiden.

Geneesmiddelen
goed
gebruiken
Sinds 1 oktober 2017 hebben ongeveer
600.000 Belgen al voor een huisapotheker
gekozen. Hij of zij begeleidt patiënten met
een chronische aandoening proactief bij hun
medicatiegebruik. Persoonlijk advies en een
schema van alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten hebben zij klaar per patiënt.
Een persoonlijk medicatieschema is ook
handig voor de huisarts en de thuisverpleegkundige of bij een opname in het ziekenhuis.
Deze individuele begeleiding helpt chronische
patiënten om het overzicht te houden en thuis
voor zichzelf te blijven zorgen.
Ontdek op www.apotheek.be verhalen van
patiënten over hun huisapotheker.

Den Draad staat voor klauteren en
springen op een surrealistisch landschap gebouwd uit opblaasballen en
gekleurd haakwerk.
Henna dat is persoonlijke hennatattoos
ontwikkelen en de mooiste versieringen
showen.
Kom jij op 15 juni de tiende verjaardag
van Ola!Peloezza
mee vieren?

DENK VROEGER AAN LATER
(ALS ZELFSTANDIGE)
Dit voorjaar kom je in Gent alles te weten
over eindeloopbaanplanning en
pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen.
Tijdens drie dinsdagavonden (19/3, 26/3 en
2/4) komen onderwerpen aan bod zoals
sociale zekerheid, opvolging en financiële
toekomstplanning. Meer info over programma,
locatie en inschrijving vind je via de website
www.denkvroegeraanlater.com.
Deze infosessies kunnen ook een goede
voorbereiding zijn voor een bedrijfsoverdracht
en de verderzetting van jouw handelszaak of
onderneming,
Dit is een organisatie van Integraal VZW
(Dienst Pensioenvoorbereiding voor
Zelfstandigen), samen met het Agentschap
Innoveren & Ondernemen, UNIZO, Liantis,
CM en verschillende beroeps- en
sectororganisaties.
Schrijf je vooraf in via
www.denkvroegeraanlater.com

ZONDAGSMARKT
24 FEBRUARI
Wegens de kermis verhuist deze
zondagsmarkt naar het laagste
gedeelte van de stationsparking.
Op het hoger gelegen deel van de
stationsparking kan je tot een half uur
gratis parkeren.

