IN WETTEREN

CURSUS
22 december – 08.00 uur
WINTERVOGELS KIJKEN
AAN DE KUST
Natuurpunt Scheldeland
Parking De Warande
antoon.blondeels@skynet.be
CURSUS
22 december – 20.00 uur
YOGA VOOR OUDER
EN KIND
Flonki
Prullenbos, Groenstraat 8
info.flonki@gmail.com
CONCERT
22 december – 20.00 uur
VOORSTELLING NIEUWE CD
JOKKE SCHREURS
De Corridor, Olmenlaan 1
Nieuwsbrief 318- v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

FEEST
31 december Oudejaarsavond
NEW YEARS PARTY
Lemon Bar, Stationsplein 7
LEZING
5 januari – 11.00 uur
BOEKVOORSTELLING
‘FREDDY COUCHÉ.
EEN GEUR VAN KLANKEN.’
Het Gesproken Dagblad,
Spoorweglaan 136
eric.mc.bracke@gmail.com

NB 318 : aanbod van 20 december 2019 tot en met 17 januari 2020.

CURSUS
10 januari – 09.00 uur
BABBELONIË
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
FEEST
11 januari – 19.00 uur
KERSTBOOMVERBRANDING
Hal Freddy Van Den Steen
Smetledesteenweg 204,
Boskant
www.boskant66.be
CONCERT
11 januari – 20.00 uur
DOUBLE BILL - MORTIER &
JONAS WINTERLAND
CC Nova
THEATER
12 januari – 11.00 uur
JUBILEE HAN SOLO &
NIEUWJAARSRECEPTIE
De Corridor, Olmenlaan 1
THEATER
12 januari – 14.30 uur
DE GROTE REIS VAN
MENEER BEER
CC Nova
LEZING
13 januari – 20.00 uur
SAMEN AAN TAFEL PAUL BELLER
De Corridor, Olmenlaan 1

FEEST
16 januari – 11.00 uur
NIEUWJAARSRECEPTIE
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
CURSUS
16 januari – 20.00 uur
INFOAVOND MET
SCHOLENMARKT
(School in zicht)
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50
THEATER
17 januari – 20.00 uur
EEN PAAR IS TWEE DAAN HUGAERT
CC Nova
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

KORTJES

KNETTERGEKKE ACTIVITEITEN

EXTRA GLASBOLLEN

Wil jij het Knetterende jeugdaanbod van
de gemeente ontdekken? Duik dan eens
in de Knetterbrochure! Voor het eerst zijn
niet alleen de vakanties, maar bijna alle
activiteiten van de gemeente opgenomen.
Ben je een sportieve duivel-doet-al?
Een programmeur in spé die een echte
digiWIJSneus is? Gebeten door toneel of
film? Of wil je het liefst van al knutselen of
spelen? Ontdek alle Knettergekke activiteiten
van januari tot september 2020 in de
brochure. Speciaal voor de vakantieplanning
van de ouders is het opvangaanbod voor het
gehele jaar al opgenomen.

We zetten extra glasbollen in tijdens
de eindejaarsperiode. Dit van half
december tot eind januari. Je vindt een
overzicht op www.wetteren.be

OPNIEUW
COMPOSTVATEN TE KOOP
Er zijn opnieuw compostvaten te koop.
Je betaalt € 15 voor een vat en € 5
voor een beluchtingsstok. Voor een
set betaal je € 18. Je koopt en betaalt
ze in het gemeentelijk magazijn in de
Peperstraat.

SLUITINGSDAGEN
•

Het gemeentehuis sluit van 24/12
vanaf 13.00u t.e.m. 26/12 en van
31/12 t.e.m. 01/01.

•

De sporthal sluit van 24/12 t.e.m.
26/12 en van 31/12 te.m. 03/01 (weer
open vanaf 15u)

•

Zwembad de Warande sluit van
24/12 t.e.m 26/12 en van 31/12 t.e.m.
03/01.

•

Bib Massemen en Bib Overbeke
sluiten op 25/12 en 01/01.

•

Bib Centrum sluit van 24/12 t.e.m.
26/12 en van 31/12 t.e.m.01/01 en op
03/01

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

•

infopunt toerisme sluit van 23/12
t.e.m. 01/01.

•

cc Nova sluit van 23/12 t.e.m.
01/01 en is op 03/01 gesloten in de
namiddag.

•

De archiefdienst sluit tijdens de
kerstvakantie.

Je vindt de Knetterbrochure
op de website.
De brochure wordt
daarnaast op alle
Wetterse lage scholen
verspreid.
Tot snel!

Beste lezers
Van harte bedankt
om onze nieuwsbrief
dit jaar te lezen.
Het gemeentebestuur
van Wetteren wenst jullie allen
zeer fijne feesten
en een prachtig nieuw jaar.

SAMEN KLINKEN OP HET
NIEUWE JAAR
Op 5 januari klinken we samen op 2020.
Naar goede gewoonte zetten we het nieuwe
jaar in met drank, hapjes, muziek en vooral
een opperbeste sfeer. Ook dit jaar met
opnieuw een fantastisch optreden van Los
Bandos singing the Birds out of the Trees.
Iedereen is welkom vanaf 16u op de Markt
van Wetteren.

GERAAK JIJ VEILIG THUIS?
Feest, dans, zing en geniet zo lang je zelf wil
tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag.
Maar zorg wel dat je veilig thuis geraakt.
Er worden verschillende feestbussen ingezet.
Maak gebruik van een oudejaarsnachtticket
of sms-oudejaarsticket. Voor maar 4 euro
maak je zoveel verplaatsingen als je wil.
Sommige steden of gemeenten komen
tussen in de kosten.

Busje komt zo
Voor jullie veiligheid zorgen we voor
pendelbussen die vanuit de verschillende
deelgemeenten van en naar de Markt rijden.
Alle info vind je op de Facebookpagina ‘Weg
Van Wetteren.’
Plastiekvrij
Vanaf 2020 zijn wij als gemeentebestuur
ook verplicht om bij alle evenementen die
plaatsvinden in onze gemeente gebruik
te maken van herbruikbare bekers. Deze
bekers kan je tegen een kleine waarborg
vinden op de Markt vóór, tijdens en na de
feestelijkheden.
Tot dan!

Surf naar www.delijn.be/oudejaar om te zien
of jouw rit gratis is.

MIJN BURGERPROFIEL
Gemeente Wetteren is de 25ste gemeente
in Vlaanderen die gebruik maakt van ‘Mijn
Burgerprofiel’.
Een online profielpagina waar burgers hun
persoonlijke gegevens terugvinden die bij de
overheid bekend zijn.
Tot op vandaag moet je voor de meeste
zaken naar het gemeentehuis komen. Dankzij
Mijn Burgerprofiel heeft iedere gebruiker nu
(bijna) alle info bij de hand bij het invullen van
aanvragen. Dat betekent minder vergissingen
en ontbrekende documenten.
Probeer het zelf uit, bovenaan op onze
gemeentelijke website. Hou je kaartlezer en
identiteitskaart bij de hand.
Voor meer info over mijn burgerprofiel:
overheid.vlaanderen.be/ontdek-mijnburgerprofiel
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Verplichte
rookmelders
vanaf 2020
Woningbranden eisen elk jaar tientallen
mensenlevens. Vooral de rook maakt
slachtoffers. Die rook is verstikkend en
verspreidt zich razendsnel. Rookmelders
vormen een eenvoudige bescherming tegen
de gevaren van brand. Daarom verplicht
de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2020
de aanwezigheid van rookmelders in alle
Vlaamse woningen.
Een eengezinswoning, appartement of
studio moet op elke verdieping minstens
één rookmelder hebben. In kamerwoningen
moet er bovendien ook in elke kamer
een rookmelder zijn. Het is aan te raden
om één te plaatsen in elke ruimte waar u
doorheen moet op weg naar buiten (kortste
vluchtroute).
Welk type rookmelder?
•

CE gemarkeerd en voldoen aan de norm
NBN EN 14604.

•

Zowel een type met vervangbare batterij
als een type met niet-vervangbare batterij
komt in aanmerking.

•

•

Een type met niet-vervangbare batterij
met een levensduur van 10 jaar wordt
aangeraden.
Kies een toestel dat beschikt over een
testknop.

Na het installeren
•

Test de rookmelder minstens één keer
per maand.

•

Verwijder het stof van de rookmelder met
een stofdoek of stofzuiger.

•

•

Bij een type met een niet-vervangbare
batterij: vervang de rookmelder na de
geldigheidsduur van de niet-vervangbare
batterij (doorgaans 10 jaar).
Overschilder de rookmelder nooit en plak
de gaatjes niet toe!

In het gemeentehuis is er nog een beperkte
voorraad kwaliteitsvolle rookmelders te koop.
Deze kosten € 16 per stuk. De opbrengst gaat
naar de Stichting Brandwonden.

DE WERELD ROND

Op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en
01.00 uur mag je zonder toestemming
vuurwerk afvuren. Niet vroeger en niet later.
Vuurwerk is voor veel dieren beangstigend.
In Vlaanderen geldt er een totaalverbod op
vuurwerk, voetzoekers en carbuurkanonnen
om incidenten met angstige dieren te
vermijden.

Wil je het
oude jaar
met een knal
afsluiten?
Wensballonnen oplaten is verboden in
Wetteren. Wegens de brandveiligheid.

Ben je zelf toch van plan om vuurwerk af
te knallen? Verwittig dan je buren. Zeker je
buren met dieren. Dieren op een wei worden
best op stal gezet.

Probeer vuurwerk dat niet wil branden of
afgaan niet opnieuw aan te steken,
maar dompel het onder in een emmer water.
Raak je verbrand, dan is de regel: ‘Eerst water,
de rest komt later!’

Zorg dat je (huis)dieren binnen in een
veilige omgeving zitten waar ze niet kunnen
uitbreken of zich verwonden wanneer ze
schrikken van het vuurwerk.

Zorg voor elkaar en spreek op voorhand af
met je gasten wat te doen indien er iets misloopt.
Alle tips vind je op
www.vlaanderen.be/veilig-omgaan-met-vuurwerk

Vier je oudejaarsavond met vrienden
of familie? Plan dan vooraf hoe je veilig
terugkeert. Heb je een chauffeur die BOB is?
Of is er een bushalte om de hoek? En wat
denk je van een taxi? Blijven slapen? Opties
genoeg.

Mijn Bob
heeft niets op
BOBtail: 				

Naast de gewoonlijke controles in Wetteren
loopt er momenteel al een bobcampagne
t.e.m. 03/02. Riskeer het zeker niet om te
rijden wanneer je gedronken hebt. Niet alleen
breng je jezelf en anderen in gevaar, je loopt
ook het risico om je rijbewijs te verliezen,
een proces verbaal of een fikse boete te
ontvangen.

•

4cl (zoet) of 2 cl ananassap

•

4cl (zoet) of 2cl passievruchtensap

•

12 cl bitter lemon

•

Ijsblokjes

Ontvang je zelf gasten en zoek je nog een
lekker aperitief voor gasten die achteraf naar
huis rijden? Start dan met een verrassende
alcoholvrije BOBtail. Ontdek op www.bob.
be hoe je de beste alcoholvrije cocktails of
mocktails maakt. De tijden van enkel water
en cola zijn voorbij. Schol!

BOBtini:

Meng alles bij elkaar en verfris je gasten.

•

Appletizer

•

Frambozensiroop

Giet de gekoelde appletizer in een wolkje
frambozensiroop en geniet.

Op woensdag 22 januari en donderdag 23
januari staan de jongste leerlingen van de
KunstAcademie Wetteren Afdeling Muziek en
Woord opnieuw op het grote podium van
cc Nova om 19 u. Een jaarlijkse traditie.
getiteld “De wereld rond…”.
Het optreden is gratis bij te wonen, slechts €1
reservatiekost. Kaarten zijn vanaf maandag
6 januari verkrijgbaar via CC Nova, online op
www.ccnovawetteren.be, per mail
cc.nova@wetteren.be of op 09/365 20 20.

NIEUWE BELBUSHALTE AAN
HET GEMEENTEHUIS
Voor een bezoek aan het gemeentehuis kan
je nu ook gebruik maken van de belbus. De
gemeente en De Lijn hebben een nieuwe
belbushalte voorzien aan de Scheldekaai:
“Wetteren Scheldekaai”. Met de lift sta je zo
aan het onthaal van het gemeentehuis en kan
je ook vlot naar de Markt.
Belbus reserveren?
Bel 09 211 91 91, op weekdagen van 6 tot 20
uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van 8
tot 15 uur.

Wees er vlug bij, want het is snel uitverkocht!
Meer info? www.delijn.be/wetteren

GEZOCHT: ECOLOGISCHE TUINIERS
Sinds 2015 kan je in Wetteren twee
moestuinprojecten vinden. Eind 2019 komen
enkele percelen van deze volkstuintjes in
de Olmenlaan en de Nijverheidsstraat vrij.
We hebben nog enkele kandidaten op onze
wachtlijst, maar we zoeken nog inwoners die
graag gezonde groenten kweken.
Is ecologisch tuinieren iets voor jou, laat het
ons dan weten!
Team Woon en Leef, 09 369 00 50 of
woonenleef@wetteren.be

