IN WETTEREN

NB 339: aanbod van 31 oktober tot en met 13 november 2020

MIME EN BEWEGINGSTHEATER

31 oktober – 11 u – 14 u en 16 u
MAMMOET – KLANKENNEST
cc Nova
CREATIVITEIT

31 oktober – 13.30 u en 15.30 u
GRIEZELKNUTSELEN MET
STUDIO FLAMINGO!
Prullenbos, Groenstraat 8
GRIEZELWEEK

GRIEZELWEEK

4 november – 14 u en 15.30 u
BANGELIJK KNUTSELEN (6+)
Openbare Bibliotheek
Vooraf reserveren in de bib
GRIEZELFILM

5 november – 14.30 u en 20 u
MONSTER HOUSE (7+)/
YUMMY (16+)
cc Nova
Vooraf reserveren via cc Nova

3 november – 15 u en 16.30 u
SPANNENDE SPELLETJES (6+)
Openbare Bibliotheek
Vooraf reserveren in de bib

GRIEZELWEEK

6 november - 19.30 u
BOEKENBOEVEN IN DE BIB
(8+. Duo’s van 1 kind + 1
volwassene)
Openbare Bibliotheek
Vooraf reserveren in de bib
TEKST_ EN MUZIEKTHEATER

6 november – 20 u
TEEN & TANDER - LINDA VAN
DE WIELLE
De Corridor, Olmenlaan
VOORDRACHT

Ontdek waar je
je maaltijd kan afhalen
in Wetteren. Hier vind je
de lokale mogelijkheden:
www.wetteren.be/horeca-3
Nieuwsbrief 339 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

Check op voorhand zeker of de activiteit doorgaat en wat de
voorzorgsmaatregelen zijn! Op www.uitinvlaanderen.be of website/facebook
van de organisator vind je meer info.
Gaat jouw evenement niet door?
Vergeet niet om in de Uitdatabank aan te passen dat je activiteit geannuleerd
is. Zo breng je meteen alle bezoekers op de hoogte.
Wil je een activiteit organiseren?
Let dan hierop:
- Evenementen in openlucht mogen maximum 400 deelnemers tellen.
- Evenementen die binnen doorgaan worden beperkt tot maximum 200
personen.
- Op evenementen is er steeds mondmaskerplicht.
- Het mondmasker bedekt neus en mond.
Kijk zeker op www.covideventriskmodel.be.
Voldoet je evenement aan alle voorzorgsmaatregelen? Dan kan het doorgaan!

13 november – 14.30 u
DE BELGISCHE MONARCHIE IN
PERSPECTIEF
prof. em. dr. Mark Van den
Wijngaert
OKRA Academie regio Wetteren

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

GOEDE BAASJES
LATEN HUN KAT
STERILISEREN
Sinds 2018 is sterilisatie verplicht in
Vlaanderen voor
- kittens: voor ze 5 maanden
oud zijn;
- volwassen katten geboren tussen
1/9/2014 en 1/4/2018:
ten laatste op 1 januari 2020
1+1 = 6 bij katten. De bedoeling
is een einde te maken aan de
overpopulatie katten en kittens
die in asielen of op straat worden
gedumpt. Elk jaar moeten
noodgedwongen duizenden gezonde
dieren geëuthanaseerd worden
omdat er nog altijd te veel nietgesteriliseerde dieren rondlopen
die voor ongewenste nakomelingen
zorgen. Katten die op straat
terechtkomen leiden een miserabel
leven en de meeste kittens die op
straat geboren worden sterven zoals
geen enkel dier hoort te sterven.
Voorkom dierenleed en laat je kat
steriliseren/castreren. Een poes
moet echt geen nestje gekregen
hebben voor het mag en je krijgt
een rustige, aanhankelijke kat die
ook langer leeft.

VERNIEUWD GEO-LOKET
STEDENBOUW
Recent werd het GEO-loket Stedenbouw
online gezet. Dit loket bevat een interactieve
kaart die de ruimtelijke basisinformatie
combineert met stedenbouwkundige
gegevens. Langs deze weg ondersteunen
we iedereen die nood heeft aan ruimtelijke
informatie. Van vergunde verkavelingen
kan je scans van plannen, voorschriften en
vergunningen terugvinden. Gebruik vanaf nu
de handige QR-code.
Bouwmisdrijven kunnen niet langs deze weg
geraadpleegd worden. Voor informatie over
rooilijnplannen contacteer je nog steeds het
gemeentebestuur.

LAAT JE ZIEN IN HET DONKER!

11.11.11 IN WETTEREN

De dagen worden korter en het schemert
als je kind naar school vertrekt. Een goede
fietsverlichting is dan echt nodig om veilig
naar school te fietsen. Sensibiliseer je kind
om de fietsverlichting ook echt te gebruiken
van zodra het nodig is.

Er is bijna geen gemeente in Vlaanderen waar
niets beweegt rond 11.11.11 (koepelorganisatie
van de Noord-Zuidbewegingen). Duizenden
vrijwilligers die solidair blijven opkomen voor
elkaar, voor mensen ver weg en dichtbij,
mondiaal en lokaal.

Fluohesjes of fluo-accessoires vallen op in
het verkeer en verminderen het risico op
ongevallen.

Ook in Wetteren is er een 11.11.11-groep actief.
Dit jaar bezorgen de vrijwilligers in alle bussen
in Wetteren een flyer met een oproep om
11.11.11 te steunen en vrijwillig een bedrag over
te schrijven.

Onder het motto “samen sterk in
verkeersveiligheid” zal de lokale politie
Wetteren – Laarne – Wichelen ook dit jaar
vóór de herfstvakantie gratis fluorescerend
materiaal uitdelen. De gelukkigen zijn de
leerlingen van de eerste en vierde klassen in
het basisonderwijs. Een cadeau om naar uit
te kijken maar vooral om te gebruiken.
Tijdens de donkere maanden voert de
politie extra controles uit op het gebruik van
fietsverlichting. Zorg ervoor dat je gezien
wordt en hou het veilig!

Op de zondagsmarkt van 8/11 en
donderdagmarkt van 12/11 is er een
chocolade-, truffel- en wenskaartenverkoop.
Wie als vrijwilliger wil meewerken, kan zich
melden via mail: 11.11.11wetteren@gmail.com
Meer info op de facebookpagina:
https://www.facebook.
com/11groepwetteren

Voedselteam Wetteren organiseert
op 9 november een online-infosessie
rond de werking van de webwinkel
én de visie van dit korte ketenburgerplatform. Boeren, vrijwilligers en
leden getuigen en duiden.
Geïnteresseerd? Schrijf je in via
wetteren@voedselteams.be.
Op vrijdag 6 november ontvang je dan
de link naar de online sessie.

Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be

28 OKTOBER 2020

Hou er rekening mee dat er op alle
begraafplaatsen en de bijhorende
parkings mondmaskerplicht is (van
26/10 t.e.m. 8/11/2020) wegens de
verwachte drukte en het niet kunnen
garanderen van 1.5m afstand tussen
bezoekers.

In deze onzekere coronaperiode hebben
we een creatieve oplossing gezocht voor
Reveil: een digitale versie die iedereen in de
eigen bubbel kan beleven. De vertellingen
en muzikale opvoeringen van Stijn Tondeleir
en Bram Van Den Berghe zitten verpakt
in sfeervolle filmpjes. Vanaf 1 november
16.30 uur zal je via de sociale media van de
gemeente Reveil kunnen beleven.
De overledenen die we dit jaar in de kijker
zetten:
- Désy Cordonnier (van de kousenfabriek)
- Jules Heylen, politiecommissaris ten
tijde van de diefstal van de Rechtvaardige
Rechters
- 3 soldaten die op de eerste dag van WOII
gesneuveld zijn: Hendrik Clapdorp, Jozef
Famelaer en Maurits Oosterlinck
- Berthe Hantson (violiste en vrouw van de
brouwer Meghanck)

Schelpenbuffer
zuivert water in
Olmenlaan

Digitale Reveil
op 1 november
Tijdens de maand november kan je een
interactieve Reveilwandeling doen op het
moment dat jou en jouw bubbel best past.
Met de hulp van een app start en eindigt je
tocht op de parkbegraafplaats van centrum
Wetteren. Je wandelt en stopt er bij de
graven van de overledenen die dit jaar in de
kijker staan. Je gaat langs het domein Den
Blakken naar de Schelde naar een nieuwe
gedenkplek voor coronaslachtoffers. Tijdens
de wandeling (ca. 2,5 km) zijn er meerdere
stopplaatsen om via de app naar filmpjes,
tekst- en muziekfragmenten te kijken en
te luisteren. Dankzij deze mooie, ingetogen
tocht (her)beleef je de sfeer van Reveil.
Op Allerheiligen of Wapenstilstand
is er dit jaar geen ceremonie met
schepenen of burgemeester. Vooraf
worden bloemenkransen neergelegd door
medewerkers van de technische dienst van
de gemeente op begraafplaatsen en aan
herdenkingsmonumenten. Op 11 november
zal er géén gebedsdienst voor de Vrede
zijn. The Last Post is door de wijk Boskant
uitgesteld tot volgend jaar.

Aquafin start dit najaar in de wijk
Diepenbroek met een pilootproject waarbij
regenwater wordt verzameld, gebufferd en
gezuiverd met het oog op hergebruik.
Het regenwater van de nabijgelegen
winkelzone wordt afgekoppeld van het
rioleringssysteem en gebufferd in een
ondergronds waterzuiveringssysteem
dat schelpen en mineralen bevat. Deze
natuurlijke en hernieuwbare materialen
zorgen voor de zuivering van het regenwater
(Urban Rainshell van EWB uit Nederland).
Schelpen hebben poriën die veel water
kunnen vasthouden. Bovendien zijn schelpen
duurzaam en liggen ze onder de grond,
ingepakt in folie met een laag zand erop.
Daarop kan gras of kleine struiken groeien.
Naast het verbeteren van de wateroverlast in
de volkstuintjes, biedt dit project ook kansen
voor de hervorming van het speelplein naar
een avontuurlijke en natuurlijke speeltuin
met waterelementen. De recuperatie van
regenwater is een troef voor de volkstuintjes

en omwonenden. Zij zullen het gezuiverde
regenwater dankzij 2 handpompen in droge
periodes kunnen gebruiken voor hun tuinen.
Het overschot aan water loopt over via
een infiltratiekom naar de riolering in de
Olmenlaan.
Wetteren heeft de primeur voor Vlaanderen:
dergelijk project wordt hier voor het eerst
toegepast.
De werken zullen vermoedelijk starten
op 9 november (afhankelijk van de
weersomstandigheden) en ongeveer 2 weken
duren.

Ken je deze
sociale
premies?
Lokaal bestuur Wetteren voorziet in
verschillende premies voor zieken en
zorgbehoevenden.
Gemeentelijke mantelzorgpremie
Dit is een premie voor zorgbehoevenden
zodat zij eens iets extra kunnen doen voor
hun mantelzorger die vrijwillig en onbezoldigd
hulpbehoevende personen of gezinnen thuis
verzorgt.
Deze gemeentelijke premie kan tot maximum
€ 240 per jaar gaan. De zorgbehoefte dient
te worden aangetoond via een BEL-profiel of
een scoring door de FOD Sociale Zekerheid.
Opgelet! Deze is niet te cumuleren met de
premie vanuit de zorgverzekering.
Premie Thuisopvoeding kinderen met een
handicap
Deze jaarlijkse toelage kan aangevraagd
worden door personen van wie een kind
recht geeft op verhoogde kinderbijslag voor
kinderen met een handicap of aandoening én
die de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben.
Het kind moet bestendig thuis verblijven,

school lopen of een instelling bezoeken en
dagelijks, wekelijks of maandelijks huiswaarts
keren.
Het gaat om een jaarlijkse premie van € 200.
Gemeentelijke vakantietoelage voor zieken
en personen met een handicap in Wetteren
Deze toelage kan aangevraagd worden door
zieken of personen met een handicap die
deelnamen aan een vakantie van minimum
drie nachten, speciaal ingericht door een
vereniging voor zieken of personen met een
handicap.
Jouw inkomen moet voldoen aan de
voorwaarden om recht te hebben op de
verhoogde tegemoetkoming of het
Omnio-statuut in de ziekteverzekering.
Bedrag van € 40 per jaar of beperkt tot het
bedrag dat je hebt moeten betalen indien
lager dan € 40.
Info en documenten vind je op
www.wetteren.be/premiestegemoetkomingen of via 09 365 73 73.

ZOMERSE SPEELTOESTELLEN
VERHUISD

VOLOP WERKEN AAN DE
KERKTUIN

Tijdens de zomerbubbels op de Markt waren
er twee speeltuintjes. De aangekochte
speeltoestellen krijgen nu een nieuwe thuis.
De Vikingboot staat op speeltuin Oliemeers
in Massemen. De Rups is verhuisd naar de
gemeentelijke kleuterschool. De speelplaats
van de kleuterschool is buiten schooltijd vrij
toegankelijk voor iedereen.

Naast de kerk op de Markt worden de werken
aan de keerwand tussen de toekomstige tuin
en de kerk uitgevoerd. Deze basiswerken
gebeuren in verschillende fasen vooraleer
de kerktuin zijn groene uitzicht kan krijgen.
De afwerking is voorzien in het voorjaar van
2021.

Enkele belangrijke voorwaarden voor een
nieuwe locatie waren dat er geen andere
plannen waren voor de locatie, dat er
voldoende ruimte moest zijn en dat de
locatie openbaar toegankelijk is.
De gemeente is dit jaar gestart met de
opmaak van een speelweefselplan. Hierin
wordt opgenomen waar de komende
jaren nieuwe speelterreinen ingericht
kunnen en zullen worden. Hiervoor zullen
ook nog participatiemomenten met
kinderen en jongeren volgen. Hou zeker de
facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’ in
de gaten.

De Vlaamse Regering ondersteunt dit project
in het kader van “Vlaanderen breekt uit”.
Naast deze subsidie van 250.000 euro wordt
de overige kost gebudgetteerd door lokaal
bestuur Wetteren.
Meer info: www.omgeving.vlaanderen.be/
vlaanderen-breekt-uit-homepagina

