IN WETTEREN

NB 315: aanbod van 9 november tot en met 22 november 2019

CURSUS

LEZING

9 november – 09.30 uur

12 november – 20.00 uur

BABY MASSAGE MET
ONTMOETING

JELLE HAEMERS:
WONDERE WIJVEN WERELD

Huis van het Kind,
Scheldedreef 52
CONCERT
9 november – 20.00u
LON ELDRIDGE & STEVEN
TROCH ‘CHATTANOOGA BLUES’

Kapel Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128
CONCERT
10 november – 20.00 uur
RED MARBLES

Lemon Bar, Stationsplein 7
TENTOONSTELLING
10 november – 20.00 uur
ATARAXIA - GEERT VIEREN

De Corridor, Olmenlaan 1

Bib Wetteren
THEATER
13 november – 20.00 uur
TGAT EN DE MARKT

cc Nova
LEZING
14 november – 14.00 uur
KOFFIENAMIDDAG VOOR
MANTELZORGERS

LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50
WORKSHOP
14 november – 19.00 uur
ONTCIJFEREN VAN OUD
SCHRIFT

FEEST
20 november-14.00 uur
T-DANSANT

WZC Schelderust,
Wegvoeringstraat 55
CONCERT
20 november- 20.00 uur
THE BOOTLEG SIXTIES

cc Nova
21 november- 20.00 uur
EERSTE HULP VOOR OUDERS
MET JONGE KINDEREN

Buurthuis, Westremstraat 17
THEATER
22 november- 20.00 uur
SPOILER ALERT – LARF

cc Nova
CURSUS

Nieuwsbrief 315 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

22 november-19.30 uur

SPORT

FEEST

NAGELVERZORGING

11 november – 9.00 uur

15 november – 11.30 uur

WETTEREN WANDELT
VOOR ALS-LIGA

BREUGHELFESTIJN

FEEST

Ten Ede Dorp 1

22 november- 19.30 uur

FEEST

DANS

LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50

11 november - 19.50 uur

16 november – 20.00 uur

LAST POST WESTREM

8.2- HET PALEIS/ FABOULEUS/
MOUSSEM

cc Nova

12 november – 14.00 uur

FEEST

AAN DE SLAG MET INSTAGRAM

16 november- 10.00 uur

De Poort, Markt 27
LEZING

GEBOORTEBOOMPLANTING

Campus Kompas, Noordlaan 10

12 november – 14.00 uur

THEATER

PAUL BROOS: WANDELEN DOOR
DE GESCHIEDENIS VAN DE
GENEESKUNDE

17 november 14.30 uur

Parochiezaal Christus Koning,
Oude Aardeweg 39a

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

cc Nova

Tijdens de handhavingsweek werd er
extra aandacht besteed aan sluikstort
en zwerfvuil.
We gingen met de politie op pad om te
controleren op afvalzakken die veel te
vroeg op straat werden gezet. Er waren
slechts 5 Wetteraars die zich niet aan
deze regel hielden. Een resultaat om fier
op te zijn!

SINTBRIEVENBUS
Sint en Piet zijn al druk in de weer.
En de pakjesmachine gaat al sterk
tekeer. Vanaf 18 november staat de
Sintbrievenbus klaar, Dus dromen,
tekenen en schrijven maar!
Pak je potlood en je stift maar vast,
En haal alles uit de kast.
Stuur je brief of tekening naar de Sint,
in de brievenbus die je op de Markt
terugvindt.
Vergeet zeker je naam en
telefoonnummer niet,
Zo help je de brievenbuspiet.
Op 5 december, helemaal moe, oogjes
toe, Misschien komt er wel een cadeau
naar je toe.

Parochiecentrum, Oude Aardeweg 38a

LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50

CURSUS

Van 28/10 tot 26/11 2019 zullen er
werken zijn aan het aan het plein Aard
langs de linkeroever.
Hierdoor zal de veerdienst niet kunnen
overzetten gedurende deze periode.

CURSUS

De Poort, Markt 27

Westremstraat 14

KORTJES

50+ PARTY

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
Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 www.facebook.com/wegvanwetteren
Jeugddienst 09 369 00 50 jeugddienst@wetteren.be
LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 www.bibliotheekwetteren.be
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be

11 NOVEMBER HERDENKING
Op maandag 11 november komen we om
10.00 uur met de harmonie Les Bons Vivants ,
samen op de Aard aan het monument.
Na de gebedsdienst gaan we rond 11.00 uur
naar cc De Poort waar een tentoonstelling
wordt geopend met onder andere de Vredesstoet van 1919 als thema.
’s Avonds vindt om 20.00 uur de Last Post
plaats aan de vredesboom op het kerkplein
van Westrem.
De tentoonstelling is vrij te bezoeken in
De Poort (Markt 27, 1ste verdieping) :
- Op maandag 11 november
van 11.30 uur tot 15.00 uur.
- Van dinsdag 12 november
tot en met donderdag 14 november
open van 10.00 uur tot 12.00 uur
en van 15.00 uur tot 18.00 uur.

EEN HELDERE KIJK TIJDENS
DE DONKERE DAGEN!
In de herfst en de winter zijn de dagen kort en
schemert het nog als je kind naar school
vertrekt. Een goede fietsverlichting is dan
cruciaal om veilig naar school te fietsen.
Fluohesjes vallen beter op in het verkeer en
verminderen het risico op ongevallen.
Onder het motto ‘samen sterk in verkeersveiligheid’ heeft de lokale politie Wetteren
– Laarne – Wichelen ook dit jaar vóór de
herfstvakantie gratis fluorescerend
materiaal uitgedeeld aan de vierde klassen
van het basisonderwijs.
Tijdens de donkere maanden zal de politie
ook extra controles uitvoeren op het gebruik
van de fietsverlichting.
Zorg dat je gezien wordt!

Op zondag 17 november is het opnieuw
Kunstendag voor kinderen!
Wil je graag ontdekken wat je in onze
gemeente kan beleven die dag? Surf
dan naar www.ccnovawetteren.be

Vanaf nu kan je beslissingen en
openbare onderzoeken i.v.m.
omgevingsvergunningen online terug
vinden via onze website of via de QR
code.

FASE 2 ZUIDLAAN
Na de herfstvakantie start fase 2 van de
werken op de Zuidlaan om het rijconfort te
verbeteren. Het verkeer richting Wetteren
moet dan omrijden via de Brusselsesteenweg en de Massemesteenweg.
Het verkeer in de andere richting rijdt langs de
werfzone. Fietsers kunnen in beide richtingen
langs de werfzone passeren en ondervinden
geen hinder van de werken.

Wil je graag een renovatie op vlak van energie in je woning uitvoeren? Weet je niet waar te
beginnen? Vraag dan begeleiding aan via de Benovatiecoach. Je krijgt eerst een
volledig energetisch verslag van je woning en dan kan je je laten begeleiden en bijstaan bij
de energetische renovaties, alsook bij het aanvragen van allerlei premies. Mogelijk kan je
zelfs aanspraak maken op een goedkope lening om deze renovatie waar te maken.
Surf naar de website van de gemeente en maak een afspraak voor meer informatie.
Een medewerker van vzw BEA heeft maandelijks een zitdag in het gemeentehuis en staat je
graag te woord. Je kan ook terecht bij vzw BEA op 0800 9320 30 of info@vzwbea.be

6 NOVEMBER 2019

ITSTIP 9

BIODIVERSITE

MOBIELE ASBAKJES

City Night
Run & Walk
Op zaterdag 23 november 2019 lopen of
wandelen we door het centrum van
Wetteren. We doorkruisen heel wat leuke
gebouwen en unieke plaatsen die je anders
niet of amper te zien krijgt. De Night Run is
voor jong en oud, getraind en minder
getraind… maar fun gegarandeerd!

Wat mag je verwachten?
- Loopplezier op unieke omloop met
bezienswaardigheden (en dat by night)
- Muziek- en lichteffecten op het parcours
- Verschillende animaties langs het parcours
- Bewaakte bewaarplaats voor sporttassen
- Live DJ-sets
- Kleine bevoorrading onderweg
Het startschot wordt om 20.00 uur gegeven
door onze atlete van eigen bodem,
Hanne Maudens.

Wil jij ook meelopen of wandelen?
Stuur een mailtje naar toerisme@wetteren.be
en zij helpen je verder op weg!

Opgelet!
Om de Night Run veilig en vlot te laten
verlopen, zijn volgende straten
afgesloten vanaf 18u: Duinenoord,
Kerkstraat, Zuiderdijk (vanaf het
politiekantoor) – Aard – Scheldekaai Scheldedreef, Kattestraat, deel Dokter
De Bruyckerstraat, deel Sportstraat,
Eeminckstraat.
Ook de fietsbrug is afgesloten van 19u
tot 22u. Fietsers kunnen omrijden via de
autobrug over de Schelde.
Ook de parking Scheldekaai is
afgesloten tussen 18u en 23u. Parkeren
kan wel, maar in- en uitrijden is enkel
mogelijk voor 18u en na 23u.

Hou je huis
gezond

Wetteren
klimaatgezond
In januari 2017 ondertekende de gemeente
het Burgemeestersconvenant. Daarmee
engageerde Wetteren zich om de CO2uitstoot op haar grondgebied met minstens
40% te verminderen tegen 2030. Er komen
ook maatregelen om de gevolgen van de
klimaatverandering op het grondgebied
te beperken (= adaptatie). Een ambitieus
klimaatplan werd goedgekeurd. De realisatie
ervan moet gebeuren met inwoners,
handelaars, bedrijven, verenigingen en
landbouwers.
In 2011 werd op het grondgebied van Wetteren
113.772 ton CO2 uitgestoten. Dat is de
hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat
3 keer zo groot is als de gemeente. Bijna één
derde van deze uitstoot (32%) is afkomstig
van het energieverbruik in woningen. Gevolgd
door de sector industrie met 30% en het
particulier en commercieel transport met 18%.

Acties om met z’n allen minder grondstoffen.
en energie te gaan gebruiken en zelf lokale
groene stroom te produceren, werden
gebundeld in het klimaatplan.
Het klimaatplan bevat ook acties om ons te
wapenen tegen de negatieve gevolgen van de
klimaatverandering (hittestress, droogte,
wateroverlast). Dat kan iedereen doen door
o.a. meer groen te voorzien, meer ruimte te
geven aan water en minder te verharden.
Op www.wetteren.be vind je de
gloednieuwe pagina “Wetteren Klimaatgezond”
met de tekst en maatregelentabel van het
klimaatplan, alsook info over premies, autodelen, de zonnekaart, groepsaankopen, tips &
tricks om je beste beentje voor te zetten, ….
Om deze nieuwe webpagina te promoten
organiseren we een zoektocht (met leuke
prijzen). Je vindt het wedstrijdformulier en alle
info op onze site.

Wist je dat de lucht in huis bijna altijd vuiler
is dan de lucht buiten? Zonder dat je het
beseft, vervuil je de lucht in huis door allerlei
producten te gebruiken of door nieuwe
materialen in je meubels.
Hou je huis gezond. Koop gezond, klus
gezond, (ver)bouw gezond en verlucht je
woning voldoende.

Klus gezond:

Koop gezond:

(Ver)bouw gezond:

- Lees het etiket en kies bewust voor
schoonmaakproducten zonder
gevarensymbool. Geef de voorkeur aan
producten met een (eco)label.
- Heb je last van onaangename geurtjes in
huis? Koop geen luchtverfrissers maar
verlucht je woning.
Vermijd ook wierrookstokjes en
geurkaarsen.
- Heb je een kachel of open haard? Kies dan
altijd voor droog, onbehandeld hout.
Zo zorg je ervoor dat er minder schadelijke
stoffen vrijkomen bij de verbranding.

- Heb in je bouw- of renovatieproject
aandacht voor ventilatie en klimaatbestending (ver)bouwen. Kies voor ramen
met ventilatieroosters of een mechanisch
ventilatiesysteem. Isoleer en denk aan het
plaatsen van zonnewering. Je aannemer of
architect kan je hierbij helpen.
- Ook na een grondige renovatie is extra
verluchten gedurende lange tijd
aangeraden.

Ga je je huis (her)inrichten? Of het nu gaat om
een verfbeurt of een opknapwerkje, sta even
stil bij wat je in huis haalt. Voer ongezonde
stoffen af door extra te verluchten. Draag
beschermende kledij en een mondmasker
indien nodig.

Voor meer info www.gezondbinnen.be en
www.bouwgezond.be

Iedereen kent de walgelijke beelden
van de plastic soep die men met man
en macht uit onze zeeën probeert te
vissen. Vreemd genoeg is het niet dat
afval dat de grootste schade aanricht in
onze oceanen. Die bedenkelijke eer is
voor sigarettenpeuken.
Strandafval bestaat wereldwijd voor
meer dan de helft uit sigarettenfilters.
Dat zijn 4 biljoen stuks per jaar. Ze
komen in de straatroosters terecht, en
drijven zo naar de zee en het strand op.
Sigarettenfilters zijn gemaakt van
celluloseacetaat (plastic).
Onder invloed van zonlicht vallen ze
uiteen in steeds kleinere stukjes maar
ze verdwijnen nooit helemaal.
De peuken bevatten arseen (rattengif),
lood, nicotine en pesticiden.
Deze stoffen lossen op in het water
waar ze een bedreiging vormen voor
het zeeleven en via de voedselketen
uiteindelijk ook voor onszelf.
Gooi je peuk dus niet op de grond,
maar gebruik een mobiel asbakje.
(makkelijk online te vinden).

WEEK VAN DE
AFVAL OPHALERS
Van 18 tot 24 november gaat opnieuw de
Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter door. Tijdens deze week zetten
we onze afvalophalers en recyclageparkwachters in de bloemetjes en vragen we extra
aandacht voor hun zware werk.
Toon je waardering voor de afvalophalers en
recyclageparkwachters en hang in de week
van 18 tot 24 november een strik of gekleurd
lint rond je afvalzak of kleef er een leuke
tekening op. Je kan je tekening ook afgeven
aan de parkwachters bij een bezoek aan het
recyclagepark.
Heb je weinig tekeninspiratie? Kamagurka is
voor de gelegenheid in zijn pen gekropen.
Het resultaat kan je downloaden op
www.dds-verko.be/week-afval .
Je kan deze tekeningen printen en zelf
bijkleuren.

