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Beste Wetteraars, 

Er is licht aan het einde van de tunnel.  
Een geleidelijke afbouw van de maatregelen 
komt in zicht. Het is duidelijk dat mondmaskers 
een zeer belangrijke rol zullen spelen tijdens  
de afbouwperiode van de crisis.  
Daarom besliste het lokaal bestuur Wetteren 
om voor elke inwoner een stoffen makser met 
bijhorende filters aan te kopen. Daarnaast 
zetten we in op het zelf stikken van maskers. 
Vandaar mijn warme oproep om daarbij 
mee te helpen. Meer info verderop in deze 
nieuwsbrief.  

Maar het blijft belangrijk de geldende 
maatregelen strikt na te leven.  
Een nieuwe opstoot van het virus zou alle 
geleverde inspanningen teniet doen. Bedankt! 

Alain Pardaen, 
burgemeester

STEUN JE LOKALE 
HANDELAAR

We kunnen het niet genoeg benadrukken. In 
deze bizarre tijden is het heel belangrijk dat 
we onze Wetterse handelaars blijven steunen. 
Op www.wetteren.be/ondernemen-en-
corona vind je verschillende zaken die nog 
aan afhaal of bezorging doen. Je vindt er 
ook enkele leuke filmpjes met getuigenissen 
van jouw favoriete Wetterse horecazaken. 
Ontdek hoe zij zich hierdoor kunnen slaan 
op enorm creatieve wijze. Ben je zelf een 
handelaar of zelfstandige? Dan vind je hier 
ook enkele hulpmiddelen en nuttige sites die 
voor jou van toepassing kunnen zijn.

Rechtzetting  
Corona nieuwsbrief 17/04/2020

In het artikel “Noah doet vrijwilligerswerk 
in Coronatijd” is een foutje geslopen.  
Tot onze spijt was de familienaam niet 
correct. Het ging wel degelijk om  
Noah DEMARET. 

DE WETTERSE  
CADEAUBON

Lokaal Bestuur Wetteren ondersteunt 
de handelaars met de nieuwe Wetterse 
cadeaubon.

Tegen de septemberkermis van 2020 zal een 
Wetterse cadeaubon verkrijgbaar zijn. Dat is 
sneller dan voorzien, als extra steun aan de 
lokale handelaars die het nu hard te verduren 
krijgen als gevolg van de coronamaatregelen. 
Het hele project gebeurt in nauw overleg met 
de handelaars zelf. 

De Wetterse cadeaubon zal je kunnen 
aankopen en als geschenk aan iemand 
geven. De ontvanger van deze bon kan dan 
kiezen bij wie van de deelnemende Wetterse 
handelaars hij of zij de bon spendeert.  
De invoering van de cadeaubon is een 
actie uit het gemeentelijk “Meerjarenplan 
2020-2025” ter promotie van de lokale 
ondernemers.

GOED OM TE WETEN!

- Vanaf 4 mei mag je met 2 vrienden samen  
 gaan wandelen of sporten, zolang je de  
 basisregels blijft gebruiken.  
- Als je de mensen in de zorg wil bedanken  
 door ‘s avonds te applaudisseren, is  
 het de bedoeling dat je dat vanuit je  
 eigen raam of van op je eigen balkon of  
 oprit doet. Het is niet de bedoeling om  
 samen met je buren het glas te heffen.  
 Wil je toch een woordje kwijt aan je buren?  
 Hou je dan aan de social distancing regels. 

BLIJF HIEROP LETTEN  
IN CORONATIJD 

 
 
 
 
 

blijf zoveel mogelijk thuis  
en was regelmatig je handen 

 
 
 
 

hou met oudere familieleden 
of vrienden digitaal of  

telefonisch contact 
 
 
 
 

hou 1,5 meter afstand als  
je buiten komt om te bewegen  

of boodschappen te doen  
en blijf in je eigen regio.

Alle gemeentelijke evenementen gaan 
zeker tot en met 30 juni, niet meer 
door. Heb je zelf een evenement of 
feest voorzien, hou dan de richtlijnen 
van de overheid in de gaten.  
Wegens de coronamaatregelen 
worden alle oorlogsplechtigheden en 
-herdenkingen van dit voorjaar afgelast.

BUITENSPEELDAG 2020

Op 22 april was het normaal gezien 
buitenspeeldag. Omdat deze niet kon 
doorgaan zoals gewoonlijk, maakten we 
er een ‘online buitenspeeldag’ van. Op de 
Facebookpagina van onze jeugddienst 
plaatsten we allerlei leuke opdrachten om 
gewoon thuis of in je tuin te doen. 

Je kan al deze leuke opdrachten en 
spelletjes nog steeds terugvinden op  
www.speelpleinwetteren.be/online-
buitenspeeldag.  

Veel speelplezier!

NIEUWS EN TIPS VAN 
HUISARTSENKRING  
VESALIUS  

Jammer genoeg heeft momenteel 
nog geen 5 % van onze bevolking 
antistoffen die ons beschermen tegen 
covid-19. We zullen dus nog lang met het 
virus moeten samenleven voor we de 
noodzakelijke groepsimmuniteit van 60 % 
bereiken want een vaccin zal er pas begin 
2021 komen.  

We moeten ons dus nog steeds aan 
de basismaatregen houden en 
ons verantwoordelijk gedragen tegenover 
kwetsbare en oudere mensen. Want het virus 
blijft voor enkelen even dodelijk. Van zodra 
je mensen buiten je bubbel ontmoet: neem 
1,5 m afstand, was je handen en draag 
een stoffen masker om anderen niet te 
besmetten als je samen bent.

Waarom een maskertje ?   
Van de +/- 300.000 besmette Belgen worden 
slechts weinigen ook echt ziek. Veel mensen 
hebben covid-19 maar weten het niet. Al die 
“gezonde” mensen zijn besmettelijk voor 
anderen. Wie wel symptomen heeft is het 
meest besmettelijk 2 à 3 dagen voor de 
klachten, én in de eerste milde ziektedagen. 

Maak je voor jezelf een masker?  
Volg dan de richtlijnen van de Nationale 
Naaiactie. Maak ook een masker voor iemand 
die dat zelf niet kan. De maskers gebruik je op 
plaatsen waar je niet die afstand van 1,5 m 
kan houden (in de winkel, op de bus, in de 
klas, bij je arts of verzorgende, bij collega’s 
op het werk). Thuis en in je eentje buiten heb 
je geen masker nodig.   

Bij luchtwegklachten of koorts bel je altijd 
eerst je huisarts. Hij/zij zal je zeggen wat 
je verder moet doen en of een test nodig 
is. Met andere gezondheidsklachten kan je 
ook bij je huisarts terecht. De praktijkruimtes 
worden ontsmet, de arts draagt een masker 
en beperkt het lichamelijk onderzoek tot 
het hoogst nodige.

“OUDE” LAPTOPS 
GEZOCHT 

Lokaal Bestuur Wetteren roept Wetteraars 
nog eens op om oude laptops weg te 
schenken aan gezinnen in nood. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat alle kinderen 
huistaken en digitale lessen kunnen volgen in 
deze coronatijden.  

Breng ze binnen bij Sociaal Huis 
(Scheldedreef 52, ma-vr 10-17u).  
Kan je ze zelf niet bezorgen?  
Neem dan contact op via 09 369 00 50.

Meer info: www.wetteren.be/-oude-
laptops-gezocht. 



INVULDAGEN 
BELASTINGEN 
GESCHRAPT

Rond half mei organiseert de gemeente 
i.s.m. de Federale Overheidsdienst Financiën 
normaal zitdagen om te helpen bij het 
invullen van de belastingbrief. Wegens de 
coronamaatregelen heeft de FOD Financiën 
deze invuldagen overal geschrapt. 

Maar je kan wel op een andere manier info en 
hulp krijgen. Veel belastingplichtigen zullen 
een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ 
ontvangen.  Als die gegevens correct en 
volledig zijn, dan hoef je niets meer te doen, 
behalve indienen.

Invullen en indienen kan vrij eenvoudig  
digitaal via Tax-on-web  
(via www.myminfin.be). 

Toch nog hulp nodig? Maak dan zo snel 
mogelijk een telefonische afspraak.  
Op de envelop met aangifteformulier zal het 
telefoonnummer staan. Tijdens de afspraak 
helpt een expert je om alles in te vullen. 
Nadien ontvang je per post een document 
met de ingevulde gegevens. Dat document 
moet je ondertekenen en terugsturen. 

NAAR SCHOOL  
OF NIET?

Vanaf maandag 18 mei (of 15mei) gaan 
de scholen gedeeltelijk weer open. Onze 
scholen bereiden zich voor om de heropstart 
voor kinderen, ouders en leerkrachten zo 
veilig mogelijk te maken. Kleuters moeten 
nog even wachten en niet alle leerjaren van 
het basisonderwijs en middelbaar kunnen 
tegelijk terug naar school. Er wordt in 
kleinere groepen en met respect voor de 
afstandsregels en handhygiëne gewerkt. 
Daarbovenop dragen leerlingen vanaf 
12 jaar en leerkrachten op school mond- en 
neusbedekking. Hou er rekening mee dat 
de geselecteerde groep leerlingen niet alle 
dagen van de week op school verwacht 
worden.

Voor meer specifieke info, hou de 
infokanalen van de school van je kind in de 
gaten. De laatste algemene info vind je hier: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws.

LAATSTE INFO UIT 
VEILIGHEIDSRAAD

Tijdens de nationale veiligheidsraad van 24 
april 2020, werd er beslist dat de huidige 
maatregelen blijven gelden. Daarbij zal het 
dragen van een mondmasker vanaf 4 mei 
sterk worden aangeraden.  
In bepaalde situaties zoals op het openbaar 
vervoer, (vanaf 12 jaar) zal het verplicht 
zijn. Ook wanneer je op de werkvloer 
de social distancing niet kan respecteren. 

Vanaf 11 mei mogen alle winkels opnieuw 
openen, maar altijd met respect voor 
de afstandsregel en handhygiëne. Kappers 
of contactberoepen, daarover zal later 
beslist worden. Alsook over de cafés en 
andere horecazaken. Vanaf 15 of 18 mei 
zullen scholen gedeeltelijk heropstarten 
en zullen een aantal klassen opnieuw naar 
school kunnen gaan. 

Onthoud goed dat alle beslissingen die in 
de veiligheidsraad zijn genomen, onder 
voorwaarden zijn. Enkel als de cijfers de 
goede kant uit gaan wordt overgegaan 
naar de volgende fase. 

Meer algemene info 
en de laatste updates vind je via: 
www.wetteren.be/coronavirus 
facebook gemeente wetteren 

www.info-coronavirus.be 
0800 14689 

crisiscentrum@ibz.fgov.be.
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DEZE HULPLIJNEN 
STAAN VOOR JE KLAAR

Heb jij het moeilijk in deze crisis? Weet dan 
dat je er nooit alleen voor staat. In deze 
crisistijden versterken veel hulplijnen hun 
capaciteit of openingsuren. Zit je met iets, 
heb je vragen, wordt het je even teveel of 
heb je gewoon eens nood aan een babbel? 
Wat het ook is, hierbij vind je enkele 
telefoonnummers en sites waar je terecht 
kan. 24 op 7 met je partner of gezin samenzijn 
kan ook wel eens voor spanningen zorgen.  
Zit je met vragen of loopt het uit de hand? 
Neem contact op met een hulplijn.

Awel – anonieme gratis hulplijn voor kinderen 
en jongeren: bel 102 of via www.awel.be 
Teleblok- Chat voor studenten:  
www.teleblok.be 
Teleonthaal – praten helpt: bel 106 of via 
www.tele-onthaal.be 
Huiselijk geweld en kindermishandeling:  
bel 1712 of via www.1712.be 

Ook wij als gemeente hebben een sterk 
netwerk van vrijwilligers die je maar al te 
graag te woord staan als jij dat nodig hebt. 
Ken je iemand die misschien minder online 
actief is maar die ook wel een goeie babbel 
kan gebruiken? Laat het ons weten.  
Bel 09 369 00 50. 

DRUGPUNT HELPT BIJ 
VERSLAVINGEN

De huidige omstandigheden zorgen voor 
uitzonderlijke situaties. Dit is niet altijd even 
makkelijk.  Zeker niet voor personen die 
(overmatig) gebruiken en voor hun omgeving. 
Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne is 
er voor iedereen die vragen heeft of zich 
zorgen maakt omtrent druggebruik, gamen of 
gokken.

U kan ons steeds gratis en vertrouwelijk 
bereiken op kristel.mathy@dekiem.be of 
christophe.vanhuyse@drugpunt.be of bel 
naar 0476 97 09 58 of 0473 65 65 95.

Meer info over onze dienst op onze website 
www.drugpunt.be

OUDERS & CO IN 
TIJDEN VAN CORONA

Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en 
uitdagend. Elke ouder heeft wel eens twijfels, 
onzekerheden en vragen bij het opvoeden 
van kinderen en jongeren. Misschien heb 
je ze in  coronatijd wel meer dan ooit. Wij 
bieden je een luisterend oor en advies op 
maat. Jouw vraag staat centraal! 

Zijn deze herkenbaar voor jou:

Hoe pak ik het thuiswerken in combinatie 
met mijn kinderen aan? - Mijn zoon ervaart 
veel stress door de online lessen, wat kan ik 
doen? - Mijn dochter luistert niet naar mij. Ik 
weet niet wat ik nog meer kan doen? - Mijn 
kinderen zijn bang om naar buiten te gaan, 
wat nu? - Ik wil gewoon eens weten of ik goed 
bezig ben…

Een gesprek kan via telefoon of videobellen.
Meer info: mail naar  
info@huisvanhetkindlww.be, bel naar 
09 365 73 65 of check de website  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws.

BELANGRIJKSTE NIEUWS I .V.M. HET CORONAVIRUS EN MAATREGELEN

Vanaf 4 mei 2020 wordt aangeraden om 
een mondmasker te dragen en in sommige 
gevallen is het verplicht.

Gemeente Wetteren bestelde voor elke 
Wetteraar een herbruikbaar mondmasker. 
Een eerste, beperkte levering verwachten 
we vanaf 15 mei. In de vier weken daarna 
ontvangen we de rest, en verdelen we de 
mondmaskers over alle Wetteraars.  
Het gaat om kwaliteitsvolle, herbruikbare, 
wasbare maskers, die zijn goedgekeurd 
door medische experts. In de maskers 
moet een filter geplaatst worden, als extra 
bescherming. De gemeente zorgt ook voor  
3 filters voor elke Wetteraar. 

Maak je zelf je mondmasker?  
De stoffenwinkels gaan uitzonderlijk al open 
op 4 mei. Wil je zelf aan de slag ? 
Alle info en het patroon kan je vinden op 
www.maakjemondmasker.be  

Wetteren met naald en draad tegen Corona! 

Doe mee met de nationale naaiactie en help 
ook anderen.

 Maak thuis mondmaskers  
volgens het model van  
www.maakjemondmasker.be.  
Wij leveren de stof aan huis of je kan de 
stof komen ophalen. Nadien zorgen wij 
ook voor een zorgvuldige verdeling.  

 Help mee in onze pop-up Wetterse 
Mondmaskerfabriek door:   
- Met jouw eigen naaimachine, schaar  
 en ander materiaal mondmaskers  
 te maken in de sporthal waar   
 we een productielijn opzetten  
 en heel efficiënt en in uiterst   
 hygiënische omstandigheden, grote  
 hoeveelheden mondmaskers kunnen  
 vervaardigen.   
- Jouw overschotten aan stof (katoen)   
 in te leveren .  

Meer info: 09 366 31 04 of schrijf je in 
via het online vrijwilligersplatform van 
Wetteren:  
www.impactdays.co/nl/wetterenhelpt

IK BESCHERM JOU EN JIJ BESCHERMT MIJ

IETS NODIG VAN GEMEENTEHUIS OF SOCIAAL HUIS? 

In de eerste helft van mei breiden we de werking van het gemeentehuis en sociaal huis 
geleidelijk aan weer uit. We doen dit op een veilige manier voor de bezoekers.  
Heb je dringend iets nodig? Binnenkort kan je een afspraak maken op www.wetteren.be.  
Lukt een afspraak maken niet (en is het dringend) of vind je niet wat je zoekt?  
Bel dan naar 09 369 00 50. 
-  Is het niet dringend? Plan jouw bezoek dan op een later moment.  
- Bekijk eerst of je wat je nodig hebt eenvoudig en snel online kan aanvragen en digitaal   
 ontvangen  
-  Moet je toch langskomen? Maak een afspraak! 

Dit is zeer belangrijk om iedereen op een veilige manier te kunnen helpen. Kom alleen en hou 
afstand van de andere bezoekers. Kom niet langs als je ziek of verkouden bent, of als het niet 
echt nodig is. 


