IN WETTEREN

EETFESTIJN

29 februari – 17.30 u
SPAGHETTIFESTIJN
Chiro Overschelde
Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128
QUIZ

29 februari – 20 u
DE GROTE ANONIEM QUIZ II
Volleybalclub De Anoniemfibieën
Campus Kompas, Noordlaan 10
BENEFIETCONCERT

29 februari – 20 u
GOSPELKOOR AMKA
Vluchtelingen Werkgroep vzw
Kapel Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128
THEATERVOORSTELLING

29 februari – 20 u
PLATONOV MATTHIAS VAN DE BRUL
cc Nova
CONCERT

29 februari – 20 u
LEMON BAR LIVE: LEDREBEL
Lemon Bar, Stationsplein 7
TENTOONSTELLING

Nieuwsbrief 323 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

1 maart – 11 u
EDDY VIERLINCK
Het Gesproken Dagblad
Spoorweglaan 136
www.cafetgesprokendagblad.be
WANDELEN

3 maart – 7.30 u
12e SNEEUWKLOKJESTOCHT
WSV Wetteren 3010
Start Ideal Caravans,
Brusselsesteenweg 276
INFOSESSIE

3 maart – 14 u
EENZAAMHEID - MANTELZORG
Samana, Liever Thuis en
Mantelzorg S-Plus
LDC De Koffiebranderij
SPORTREEKS

vanaf 3 maart – 13.45 u
EEUWIG FIT 50+ NIVEAU 2
niveau 2 = mindere fysieke
mogelijkheden
LDC De Koffiebranderij

NB 323: aanbod van 29 februari tot en met 13 maart 2020
WORKSHOP

5 maart – 19.30 u
INTERCULTURELE VORMING
ZIJDESCHILDEREN
Femma Wetteren Centrum
De Poort, Markt 27
DANSVOORSTELLING

5 maart – 20 u
RED HAIRED MEN ALEXANDER VANTOURNHOUT
cc Nova
THEATERVOORSTELLING

6 maart – 20 u
UIT RESPECT VOOR DE BUREN DRIES HEYNEMAN
cc Nova		
THEATERVOORSTELLING

6 maart – 20 u
DON VITALSKI: GEDICHTEN EN GEDACHTEN
De Corridor, Olmenlaan 1
WORKSHOP

7 maart – 13 u en 15 u
INITIATIE TUINROZEN SNOEIEN
De Rozenkring
Rozenkwekerij Van Sante Carl,
Smetledestraat 52
EETFESTIJN

7 maart – 18 u
START FEESTJAAR 75 JAAR
PRINS BOUDEWIJN
Scouts Prins Boudewijn
Scheppersinstituut,
Cooppallaan 128
www.scoutswetteren.be
THEATERVOORSTELLING

7 maart – 20 u
DE VLOED - SKaGeN
cc Nova
FILM

8 maart – 10 u
MOVIE FOR KIDS
‘t Schoolke Kwatrecht, Biezen 2
www.kwatrecht.be
THEATERVOORSTELLING

8 maart – 14 u en 16 u
SNØW’ - K.A.K. VOOR KLEUTERS
cc Nova

LEZING

10 maart – 10 u
EINDELIJK OUD
MET PROF. EM. DR. MARC NELISSEN
OKRA Academie
De Poort
LEZING

10 maart – 19.30 u
DE AANBIDDING
VAN HET LAM GODS
LDC De Koffiebranderij
CURSUSREEKS

vanaf 12 maart – 18.30 u
INFOSESSIES ZILVERWIJZER
LDC De Koffiebranderij
WORKSHOP

12 maart – 19.30 u
KOOKLES HEEL DE WERELD BAKT
Parochiezaal Christus Koning,
Oude Aardeweg 39a
WANDELEN

13 maart – 14 u
LANGS TRAGE WEGEN IN KWATRECHT
EN MELLE (7 KM)
Effen Weg vzw
Start Café de Ster,
Brusselsesteenweg 19
CONCERT

13 maart – 20 u
ALLEZ, CHANTEZ!
KOM EN ZING MEE!!
Buurthuis Ten Ede,
Heusdensteenweg 6
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 wetteren.bibliotheek.be
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be

KORTJES

TOM ZINGT TAAL

Wegens veranderingen bij Bpost zou
het kunnen dat de gemeentelijke
nieuwsbrief voortaan op donderdag in
je bus valt in plaats van op woensdag.

Leer je Nederlands en heb je zin om mee te
zingen met ‘Tom zingt taal’?
Tom Clement brengt met zijn muzikale
voorstelling de Nederlandse taal dichter
bij wie ze wil oefenen. Gewapend met een
miniorkest van drums, gitaar, banjo en
mondharmonica zingt hij Nederlandstalige
traditionals.

In het najaar van 2019 kondigde Telenet
aan dat het in de loop van 2020 het
analoge radio- en televisiesignaal
op zijn kabel stop zal zetten. Deze
verouderde technologie neemt veel
ruimte in op het kabelnetwerk. Daarom
lanceert Telenet “De Signaal Switch”.
Zo optimaliseren ze hun netwerk
voor de toekomst en kunnen ze snel
internet blijven garanderen. Voor alle
klanten die nog gebruik maken van het
analoge signaal is er een oplossing. Ze
informeren ook iedereen persoonlijk
via brief of e-mail.

De voorstelling richt zich op NT2-scholen
en CVO-avondonderwijs, maar ook OKANklassen zijn zeer welkom.
‘Tom zingt taal’ is een samenwerking van de
integratiedienst van de gemeente Wetteren,
de bibliotheek en CC Nova.
Wanneer?
dinsdag 3 maart 2020 om 19u.
Waar?
CC Nova, Molenstraat 2B

In maart is het jeugdboekenmaand.
Dit jaar met als thema ‘Kunst’. In de
volgende nieuwsbrief lees je hier
meer over!

Je hebt het misschien al gemerkt:
de Scheldedreef is weer in de twee
richtingen bereikbaar. Hierdoor is ook
parking Scheldekaai beter bereikbaar.

Tickets kosten € 3 of € 1,5 (UiTpas Dender
met kansentarief) en kan je kopen aan de
balie van CC Nova of het Sociaal Huis.

HUIS VAN HET KIND LWW
ORGANISEERT: FAALANGST
Faalangst of angst te mislukken doet zich
voor in situaties waarin een kind denkt te
moeten presteren en hierbij - vaak ten
onrechte- denkt dat kans op mislukken erg
groot is. Tijdens de voordracht beschrijft
spreker Ilse De Witte, orthopedagoog en
kinder- en jongerentherapeut, met concrete
voorbeelden wat faalangst is en hoe je die als
ouders of als leerkracht kunt herkennen.
Er worden tips gegeven om het
zelfvertrouwen bij kinderen weer op te
krikken, faalangst te voorkomen en aan te
pakken. Zowel thuis als op school.

GRATIS HUISVUILZAKKEN
Jaarlijks worden 2 rollen gratis restafvalzakken
toegekend aan volgende categorieën van
personen/gezinnen (mits voorleggen van het
correcte attest):
-

-

Dit gaat door op donderdag 19 maart om
19.30u in het Lokaal Dienstencentrum
‘De Koffiebranderij’ Molenstraat 50.
Info en inschrijvingen via
www.huisvanhetkindlww.be/aanbod,
info@huisvanhetkindlww.be of
09/365.73.65.

-

minimum drie kinderen ten laste 			
(mindervalide kind telt dubbel)
via het OCMW leefloon ontvangen
via de Rijksdienst voor pensioenen 		
gewaarborgd inkomen voor bejaarden 		
of - inkomensgarantie voor ouderen 		
(IGO) ontvangen
via de FOD Sociale zaken de inkomens 		
vervangende tegemoetkomingen voor 		
personen met een handicap genieten
een zorgbudget voor ouderen 			
met een zorgnood ontvangen 			
(vroeger tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden)
gebruik makenvan incontinentiemateriaal
stomapatiënt zijn
aan thuisdialyse doen

Meer info via www.wetteren.be of 09 369 00 50

RESULTATEN GROEPSAANKOOP
100% BELGISCHE GROENE STROOM EN AARDGAS
De Vlaamse Energieleverancier bood de beste prijs voor de combinatiecontracten
(gas en elektriciteit). Gezinnen besparen met dit aanbod gemiddeld 477 euro.
De veiling voor de elek-only contracten werd gewonnen door Engie.
Met dit aanbod bespaar je als gezin gemiddeld 265 euro op je elektriciteitsfactuur.
Schreef je online in? Dan mag je ten laatste op 3 maart een persoonlijk aanbod verwachten.
Je krijgt je aanbod via mail toegestuurd en je kan online aanvaarden tot 5 april.
Schreef je in via het gemeenteloket? Dan krijg je je aanbod per brief.
Wil je ingaan op het aanbod? Maak dan voor 30 april een afspraak met het gemeenteloket.
Was je nog niet ingeschreven? Dan kan dat nog tot en met 5 april op www.oost-vlaanderen.
be/groepsaankoop of via het gratis nummer 0800 76 101.
Meer info via groenestroom@oost-vlaanderen.be
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SINDS JANUARI 2020 ZIJN
ROOKMELDERS VERPLICHT
IN ELKE WONING.
Waarom?
Het aantal woningbranden blijft stijgen.
In 2017 waren dat er meer dan 6000. Tijd
om aan de alarmbel te trekken dus. Heb je
toch een woningbrand zonder rookmelder,
dan kan de verzekering mogelijks niet
tussenkomen.

Op 18 februari is Wetteren van start gegaan
als pilootgemeente voor het nieuwe type
identiteitskaarten. Dit houdt in dat bij de
aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, je
vingerafdrukken worden geregistreerd. Bij
het afleveren van de kaart zullen nogmaals
de vingerafdrukken worden afgenomen om
deze te matchen met de eerder opgenomen
gegevens. Dit in het kader van de strijd
tegen identiteitsfraude.
Deze maatregelen komen voort uit de
verordening van het Europees parlement en
de raad van 20 juni 2019. Die bepaalt dat een
Europese identiteitskaart vingerafdrukken
moet bevatten om als geldig reisdocument
binnen de Europese Unie gebruikt te kunnen
worden vanaf augustus 2021.
België is één van de eerste landen die deze
verordening zal uitvoeren. Wetteren draagt
als pilootgemeente dan ook zijn steentje bij.

Nieuwe
eID kaart
met vingerafdrukken
Om jullie privacy als burger te beschermen,
worden de verzamelde gegevens slechts
een beperkte periode bijgehouden. Deze
periode is noodzakelijk voor de producent
om de kaart aan te maken. Drie maanden na
de aanvraag zal enkel jouw identiteitskaart
nog drager zijn van deze gegevens. De
keuze om de gegevens op je kaart te laten
uitlezen, ligt dus bij jou als burger. Bovendien
hebben enkel bepaalde ambtenaren
en politiediensten de technologie ter
beschikking om de vingerafdrukken uit de
kaart te lezen. Het is dus niet zo dat iedereen
die jouw kaart in handen krijgt, ook alle
gegevens zomaar kan uitlezen.

Sinds het verdwijnen van het skatepark aan
De Warande, was er nood aan een nieuw
skatepark in Wetteren. Na een serieuze
zoektocht is er voor Dassenveld gekozen
als nieuwe locatie.

Bouw nieuw
skatepark is
gestart

In samenwerking met verschillende skaters
en bmx’ers uit Wetteren werd er een ontwerp
opgemaakt. Het is erg belangrijk dat het park
zowel geschikt is voor beginners als voor
gevorderden.

In de loop van het voorjaar zal ook de nieuwe
toegangsweg aangelegd worden, waarna de
werken helemaal afgerond zijn. Uiteraard
volgt daarna nog een feestelijke officiële
opening.

Het ontwerp is een mix tussen een bowl en
een streetgedeelte geworden.
Skaters, steppers en bmx’ers kunnen zich
hier volledig in uitleven!

Uiteraard zal er daarna nog een feestelijke
officiële opening volgen!

In september 2019 is de bouw van het park
gestart. Na verschillende weken werken
in weer en wind, zal het skatepark eind
februari af zijn. Nadien moeten er nog enkele
kleine werken gebeuren. Wanneer het park
gekeurd en officieel opgeleverd is, zal het al
toegankelijk worden gemaakt. En kan er dus
geskate worden.

Na verschillende jaren zonder skatepark
kunnen de Wetterse skaters, steppers
en bmx’ers binnenkort hun sport weer
beoefenen in Wetteren!

In onze vorige nieuwsbrief schreven we
al dat water een schaars goed is waar we
spaarzamer mee moeten omgaan.
Je verspilt minder kostbaar (drink)water
als je (gratis) regenwater opvangt en
hergebruikt!
Met je opgevangen regenwater kan je de was
doen (waarbij je trouwens geen kalkaanslag
in je wasmachine krijgt), je kan er je toiletten
mee doorspoelen, Je auto mee wassen, en er
je moestuin en planten mee water geven.
Ze zullen er nog nooit zo goed uitgezien
hebben.

Hergebruik
hemelwater
De aanleg van een waterput is bij nieuw- of
herbouw meestal verplicht. Al die particuliere
regenwaterputten vormen zo samen een
gigantisch reservoir dat de druk op de
riolering drastisch vermindert.
Wie niet verplicht is en toch een
regenwaterput plaatst kan daarom in de
meeste gevallen een subsidie van € 250
krijgen. Kijk voor de voorwaarden op
www.wetteren.be.

Regenwater is uiteraard GEEN drinkwater

Hergebruik van regenwater aanmoedigen is
één van de vele acties in het gemeentelijk
klimaatadaptatieplan.

Je regenput helpt ook om wateroverlast te
beperken. Wateroverlast wordt namelijk vaak
veroorzaakt doordat de riolering de plotse en
massale toevloed van regenwater na een felle
regenbui niet kan slikken.

Op www.wetteren.be/laat-je-inspireren vind
je nog meer tips om klimaatgezond(er) te
leven.

Waar?
Minstens 1 per verdiep, niet in vochtige
ruimtes (keuken & badkamer).
Welke rookmelder
Let op het CE keurmerk. Hij moet ook
voldoen aan de norm NBN EN 14 604.

MOBIBUS BEZOEKT WETTEREN
De Mobibus is een mobiele interactieve
tentoonstelling voor de tweede graad van
het secundair onderwijs. Deelnemen aan het
verkeer is complex, zeker voor jongeren. Het
is dan ook van levensbelang dat jongeren
de nodige kennis en vaardigheden leren om
zich veilig, en ook duurzaam in het verkeer te
begeven.
De Mobibus staat van 2 t.e.m. 6 maart op
de parking Berg. Hiervoor geldt tijdelijk een
parkeerverbod op een 15-tal parkeerplaatsen.
De Mobibus is een initiatief van de VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de
steun van de Vlaamse overheid.

LUISTERHUIZEN
Op zondag 15 maart zijn er opnieuw Luisterhuizen!
Acht gastheren en -vrouwen uit Wetteren en omgeving
stellen hun huiskamer of atelier open voor de leerlingen
van de KunstAcademie - Muziek en Woord.
Er zijn sessies om 14.30 u om 15.45 u en om 17.00 u.
De leerlingen blijven ter plaatse en treden dus
drie maal op.De toehoorders kunnen zich inschrijven
voor 1, 2 of 3 sessies, en verplaatsen zich dan van de ene
naar de andere locatie. Er is dit jaar keuze tussen
8 locaties!

Meer info in de rubriek Kalender op www.gamwwetteren.be

