IN WETTEREN

VOORLEZEN
31 januari - 18 u en 19 u
VAN BIB NAAR BED: DICHTER BIJ
DROMEN
Openbare Bibliotheek
FEEST
31 januari - 19.30 u
NIEUWJAARSRECEPTIE MET QUIZ
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a
THEATER
31 januari - 20 u
LE CHICON - MAXIME WALADI /
ACTION ZOO HUMAIN
cc Nova
LESSENREEKS
31 januari - 9u
AAN DE SLAG MET TABLET EN
SMARTPHONE
LDC De Koffiebranderij
FILM
31 januari – 20 u
‘DJANGO’ - ETIENNE COMAR
Het Gesproken Dagblad
Spoorweglaan 136
0476 41 42 87

Nieuwsbrief 320 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

FOTOTENTOONSTELLING
1 februari - 20 u
STEDEN SCHUILEN NIET WANNEER
HET REGENT - GWENNY COOMAN
De Corridor
Olmenlaan 1
MODERNE DANS
1 februari - 20 u
IT’S GONNA BE HORSE - THE
BACKYARD
cc Nova
BOEKVOORSTELLING
2 februari – 11 u
HET LAM GODS - DANNY PRAET
De Corridor
LEZING
2 februari - 11 u
CHRISTIAN WITTEBROODT:
RELIGIEUZE EN SPIRITUELE KUNST
VAN 1900 TOT NU
Het Gesproken Dagblad
Spoorweglaan 136
eric.mc.bracke@gmail.com
0476 41 42 87
THEATERVOORSTELLING
2 februari – 14 u
WANIKAN - 4HOOG
cc Nova

NB 320: aanbod van 31 januari tot en met 14 februari 2020
WANDELING
2 februari – 14.45 u
WINTERWANDELING MET WAFELEN PANNENKOEKENFESTIJN
Natuurpunt Scheldeland
Sint-Gertrudiscollege, Scheldedreef
natuurpunt.scheldeland@skynet.be
0477 32 16 78
LESSENREEKS
4 februari – 14 u
AAN DE SLAG MET JE
SMARTPHONE (ANDROID)
Openbare Bibliotheek
De Poort
WORKSHOP
5 februari – 13.30 uur
INGE UMANS – VOORLEZEN AAN
JONGE KINDEREN
Openbare Bibliotheek
De Poort
CURSUS
vanaf 5 februari – 20 u
DE MOOISTE OPNAMES UIT 100
JAAR JAZZ
Openbare Bibliotheek
SPEL
Vanaf 6 februari – 14 u
BINGO
LDC De Koffiebranderij
KUNSTEDUCATIE
6 februari – 20 u
UIT DE PLATENKAST
VAN THOMAS MORTIER
cc Nova
OPENDEURDAG
7 en 18 februari vanaf 8.45 u
OPENSCHOOLDAGEN
kleuter- en basisscholen
School in zicht
an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be
03 270 38 05
TEKST- ENMUZIEKTHEATER
7 februari – 20 u
UB-29 - TG VAGEVUUR & BRUSSELS
EXPERIMENTAL
cc Nova		
POP EN ROCK
8 februari – 20 u
WORD’S OUT TOUR- NOVASTAR
cc Nova
LEZING
8 februari – 20 u
EEN HALVE EEUW NEIL YOUNG DIRK STEENHAUT
De Corridor, Olmenlaan 1

KLASSIEK CONCERT
9 februari – 11 u
APERITIEFCONCERT - MOSA TRIO
cc Nova
Intermezzo 2, Kattestraat 2
LEZING
11 februari – 20 u
HENDRIK VOS - DE EUROPESE UNIE:
GEPLOETER VAN CRISIS NAAR CRISIS
Openbare Bibliotheek
De Poort
LESSENREEKS
12 februari – 9 u
ENGELS VOOR OP REIS
LDC De Koffiebranderij
FEESTELIJKHEID
13 februari - 19.30 u
VALENTIJNSCAFÉ
‘t Schoolke Kwatrecht
Biezen 2
SPEL
13 februari – 14 u
VALENTIJNSBINGO
LDC De Koffiebranderij
CULTUUR
14 februari – 9u
ONTBIJT MET EEN VERHAAL
LDC De Koffiebranderij
TEKST- EN MUZIEKTHEATER
14 februari – 20 u
WOODMAN
cc Nova
PARTY
14 februari – 23 u
ALL SYSTEMS GO :
THE VALENTINE EDITION BRACE YOURSELF !
Lemon Bar, Stationsplein 7
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@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

KINDEREN VEILIG ONLINE
SAMEN NAAR
SPEKTAKELMUSICAL
’40-‘45
De tickets voor deze musical blijven de
deur uitvliegen. Het gemeentebestuur
zou ook nog graag gaan kijken met de
Wetteraars die willen.
Ga mee in groep met de bus op
donderdagavond 18 juni. De gemeente
betaalt de busrit en omdat we in groep
gaan kost jullie ticket maar € 58.
De voorstelling begint om 20.30 uur in
Puurs. Wie mee wil, reserveert bij de
archiefdienst via archief@wetteren.be
of 09 369 00 50.

OPBRENGST
DE WARMSTE WEEK

De verschillende schermen zijn niet meer
weg te denken uit ons leven en het leven van
onze kinderen. Wat maakt het allemaal zo
leuk en aanlokkelijk? Wat zijn de valkuilen en
de risico’s?
Gezinsbond(en) en Huis van het Kind Laarne
- Wetteren - Wichelen sloegen de handen in
elkaar om hier een informatiereeks rond uit te
werken in samenwerking met Veilig online van
Child Focus.
De eerste sessie rond GAMEN ging reeds
door te Laarne. Op 18/02/2020 ligt de
focus op SOCIAL MEDIA in Wetteren en in
april ligt de focus op ONLINE RELATIES en
SEKSUALITEIT in Wichelen.
Alle data, locaties en informatie
kan je terugvinden via
www.huisvanhetkindlww.be/veiligonline
of via info@huisvanhetkindlww.be

De bib en cc Nova organiseerden
samen een actie voor Deelpunt vzw
tijdens de Warmste Week van Studio
Brussel. De boeken- en cd-verkoop en
live jukebox leverden samen het mooie
bedrag van €4284 op.
Bedankt voor jullie gulheid.

HERINNERINGEN OPHALEN
VOOR ERFGOEDDAG
Hoe was jouw nacht(leven)?
Ooit van de trappen van ’t Kelderken
getuimeld? Was jij elk weekend te vinden in
De Kneut, het jeugdhuis, de Xanadu of den
Blitz? Ging je dansen bij Petakker of een film
kijken in de Royal?
Wil je dit allemaal opnieuw beleven?
Eind april duiken we in kader van
Erfgoeddag, de Wetterse nacht in.
Wil je meedenken of helpen aan een
onvergetelijk weekend? Kom dan op
maandag 10 februari 20 uur naar LDC
De Koffiebranderij met je foto’s, verhalen,
nieuwsgierigheid of goesting om mee te
werken.

VACATURE
KIDS- ID
Een reisje gepland samen met je kinderen?
Vergeet de Kids-ID niet. Deze heb je nodig
voor reizen binnen Europa en naar enkele
niet-Europese landen waar geen reispas
verplicht is, enkel een identiteitskaart.
Alle info hierover vind je op
www.wetteren.be.

Lokaal bestuur Wetteren is op zoek naar een
Teamcoach jeugd en sport.
De volledige functiebeschrijving kan je
nalezen op onze website www.wetteren.be/
vacatures-gemeente-ocmw
Ben je een gedreven coach en wil je het team
verder inspireren zodat iedere inwoner van
Wetteren en omstreken aan het sporten gaat
of een leuke activiteit kan doen? Solliciteer
dan snel!

ITSTIP 11
BIODIVERSITE

WATER,
HET NIEUWE GOUD
Voldoende (proper) water is belangrijk
voor iedereen. Voor de meesten zo
vanzelfsprekend dat we er amper
aandacht aan besteden. Er komt
toch altijd water uit als je de kraan
opendraait?
De afgelopen zomers werden we met
de neus op de feiten gedrukt: onze
watervoorraad is niet onuitputtelijk.
Water is een schaars goed waar we
spaarzamer mee moeten omgaan.
Enkele tips:
- neem een douche i.p.v. een bad
- gebruik emmers (regenwater) i.p.v. 		
de tuinslang om je auto te wassen
- geen spaarknop op je toilet?
Leg een met water of zand gevulde
fles in de stortbak
- laat de kraan niet lopen tijdens het
tandenpoetsen
- afwassen met de hand is 			
het zuinigst (als je het niet
onder een lopende straal doet).
Toch liever een afwasmachine?
Kies voor een A+++ label.

29 JANUARI 2020

PEPERSTRAAT WORDT
DEFINITIEF ÉÉNRICHTING
De gemeenteraad heeft op 17 december
2019 beslist om definitief éénrichtingsverkeer
in te voeren in de Peperstraat. Fietsers
kunnen in twee richtingen blijven rijden. De
verkeerssituatie (verkeersborden en extra
markeringen) zal in het voorjaar 2020 worden
aangepast.

Carnaval
veurenaf
Naar jaarlijkse gewoonte loopt Wetteren wat
voor op Aalst. Start dus met carnaval vieren
in eigen streek! Alle ingrediënten voor een
zot carnavalsfeest zijn ook in Wetteren
aanwezig.
Op zondag 16 februari trekt de carnavalstoet
door het centrum van Wetteren. Na de
reclamewagens om 14.33 uur vertrekt de
stoet om 15.11 uur 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 13 uur wordt het parcours afgesloten,
vanaf 11 uur is er parkeerverbod.
De praalwagens verzamelen in de Koningin
Astridlaan en Moerstraat. Dus ook daar is er
parkeerverbod vanaf 11 uur.
Vijverstraat, FelixBeernaertsplein,
Libbrechtstraat, Vilain XIIII-straat en
Moerstraat behoren tot de zone met
parkeerverbod tot na de terugkeer van de
stoet. K. Astridlaan en F. Beernaertsplein zijn
afgesloten. De omleiding loopt vanaf het
kruispunt Kon. Astridlaan – Vijverstraat via
de H. Consciencelaan. Anderzijds ook via
Noordlaan, Kwatrechtsteenweg, Zuidlaan,
Acaciastraat en Warandelaan.
De popverbranding op maandag 17 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.

Alle collega’s van de Technische Dienst van
gemeente Wetteren volgden begin januari
een initiatiecursus EHBO. Deze opleiding
omvat kennis en vaardigheden voor het
toedienen van eerste hulp wanneer nodig
om slachtoffers te helpen in de tijd dat de
hulpdiensten onderweg zijn.
In de dagelijkse uitvoering van hun job zijn
de werknemers van de Technische Dienst
dikwijls aan de slag op straten en pleinen
en bevinden zij zich dicht bij de burger.
Anderzijds werken ze vaak in kleine teams, of
alleen. Dat kan op een afgelegen locatie zijn
of alleen in een gebouw. Door hun specifieke
takenpakket lopen zij gemiddeld meer risico
op een ongeval. Op straat kunnen zij ook de
eerste zijn die bv. iemand zien onwel worden.

Gemeente
zet in
op veiligheid
Deze EHBO-opleiding kan in veel
omstandigheden nuttig en zelfs
levensreddend zijn. Correct herkennen,
snel kunnen handelen en reanimeren
bij levensbedreigende situaties (voor
de hulpdiensten arriveren) zal een grote
meerwaarde voor dit team zijn.
Maar ook deskundige eerste verzorging bij
minder zware incidenten kan de gevolgen van
een ongeval beperken. Daarom zet Lokaal
Bestuur Wetteren in op deze opleiding, Deze
initiatiecursus EHBO komt zowel medewerker
als burger ten goede.

‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn
en Stichting tegen Kanker roepen alle
Belgen opnieuw op om in februari een
maand geen alcohol te drinken.
Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft,
ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle
organen in het lichaam en hangt samen met
ongeveer 200 verschillende aandoeningen.
Door, voor het eerst of opnieuw, mee te
doen met de campagne krijgt je lichaam de
tijd om te recupereren van je gewoonlijke
alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen
zich dan ook beter in hun vel.
Steden en gemeenten worden aangemoedigd
om de strijd aan ten gaan met andere
steden en gemeenten en zich als team in te
schrijven. Je kan als inwoner van Wetteren
deelnemen via de volgende stappen:
1. Surf naar www.tourneeminerale.be
2. Klik op ‘Ik doe mee’
3. Klik vervolgens op ‘Ik sluit me
aan bij een team’

Tournée
Minérale:
een maand
zonder
alcohol
4.
5.

Typ de teamnaam van gemeente
Wetteren in de zoekbalk
Ga de uitdaging aan en overtuig
andere Wetteraars …

Ga de uitdaging aan, doe zelf mee en
overtuig andere Wetteraars om deel te
nemen aan Tournée Minérale in februari
2020! De stad of gemeente met het meeste
aantal deelnemers, in verhouding tot het
aantal inwoners, wint een bezoek van the
Mocktailclub ( = een mobiele bar met 120
mocktails op een stads-/gemeente-event
van minstens 100 inwoners). Je zal zien: je
hebt geen alcohol nodig om je te amuseren!

BEZORG JE
MEDICATIESCHEMA
AAN JE APOTHEKER
Als je naar het ziekenhuis moet, is het
belangrijk dat je behandelende arts je
een verwijsbrief meegeeft en dat je van je
apotheek je medicatieschema ontvangt.
Zo weet het ziekenhuis welke medicijnen
je neemt. Ook als je het ziekenhuis weer
verlaat is het belangrijk dat de medicatie niet
onderbroken wordt.
Concreet: Jouw apotheker moet weten
welke medicatie je neemt wanneer je uit
het ziekenhuis komt. Precies daar durft het
wel eens mis te lopen. Het komt voor dat
een patiënt na het ontslag opnieuw moet
opgenomen worden in het ziekenhuis.
Onderzoek heeft nu aangetoond dat maar
liefst 20 procent van de heropnames te
wijten zijn aan medicatieproblemen. Met
betere communicatie tussen het ziekenhuis
en de apotheek was de helft daarvan te
voorkomen.

BUITENSPEELDAG 2020
Woensdag 22 april is het weer
Buitenspeeldag! In 2019 kwamen er 1200
kinderen buiten spelen. Om zo’n dag in
goede banen te leiden, hebben we hulp
nodig.
Wil jij met je organisatie ook iets doen op
buitenspeeldag? Een workshop, spel of
activiteit? Contacteer ons! Elke organisatie
ontvangt een onkostenvergoeding van € 100.
Zoals elk jaar zijn we ook op zoek naar
vrijwilligers om te helpen met verschillende
taken zoals onthaal, toezicht, activiteiten
begeleiden, … Elke vrijwilliger krijgt een
vrijwilligersvergoeding.
Ben je vrij op 22 april tussen 12.30 en 17.30
uur? Mail naar jeugddienst@wetteren.be of
stuur een bericht naar de Facebookpagina
‘de jeugd van Wetteren’.

