VRIJWILLIGERS HELPEN
JOU MET PRAKTISCHE
TAKEN EN PROBLEMEN
We deden een warme oproep naar
Wetteraars die een handje wilden toesteken
bij mensen die het nu extra moeilijk hebben
of niet buiten kunnen. En we kregen veel
enthousiaste reacties!
Kan je zelf hulp gebruiken? Aarzel dan niet om
het te laten weten. Hulp bij boodschappen
doen, je huisdier uitlaten, digitale aanvragen
doen, ...?
Neem contact via wetteren@wetteren.be
of 09 369 00 50 en de link met een Wetterse
vrijwilliger is snel gemaakt.

DIGITAAL MEEVOLGEN
MET GEMEENTERAAD?
Tijdens deze periode is er op de zittingen
van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn geen publiek toegelaten.
Maar je kan de zitting wel online bijwonen.
Surf naar
https://www.wetteren.be/livestream-raadszittingen
en volg de instructies.
Het enige dat je nodig hebt is een
internetverbinding.

NOAH DOET
VRIJWILLIGERSWERK IN
CORONATIJD
Het is 20 uur. Noah Daminet, een jonge
Wetteraar komt de Dendeldonkstraat in
gefietst. Vanuit haar voortuin verwelkomt
mevrouw Hoes, een kranige weduwe van 75
jaar, de vrijwilliger met een grote glimlach.
Ze opent het hek en doet teken om haar te
volgen. Via een pad rond het huis wandelt
mevrouw Hoes naar de tuin. Noah volgt haar
op veilige afstand.
Mevrouw Hoes wijst naar het berghok waar
een grote parasol met zware sokkel staat te
popelen om op het terras het mooie weer
te maken. “Vroeger hielp mijn man mij om
die zware parasol buiten te zetten. Sinds hij
gestorven is, kwam mijn zoon of een buur
helpen. Ik heb echt heel goede buren. Maar
met die Corona sta ik voor dit soort klussen
helemaal alleen.”

HOU CONTACT MET FAMILIE EN VRIENDEN
IN DE RUSTHUIZEN
Wie niet op bezoek mag in het rusthuis,
kan ook op andere manieren contact houden.
Er kwam een oproep om nog eens een
brief of kaartje te schrijven en te posten.
Voor kinderen is een tekening opsturen
een makkelijk alternatief. Daarnaast zijn
videogesprekken na afspraak mogelijk
of een zelf opgenomen videoboodschap
doorsturen.

Je kan er een persoonlijke boodschap of een
algemeen bericht voor alle bewoners en het
zorgpersoneel van maken. Sommige bieden
ook Skype, Whatsapp of een andere app als
alternatief.
Daar kunnen wij maar één ding op zeggen:
MERCI aan het zorgpersoneel voor alle
suggesties en mogelijkheden!

17 APRIL 2020
Bedankt, Wetteraars!
Het doet goed om vast te stellen dat de meeste mensen de regels respecteren.
Afstand bewaren op vrije dagen dat het mooi weer is, het blijft een aandachtspunt
voor iedereen. We hebben samen al bewezen dat we meer kunnen dan we eerst
dachten. En ondertussen zien we gelukkig de eerste tekenen dat al onze inspanningen
echt iets opleveren.

In de veranda staan de tuinmeubelen al klaar.
Maar ze zijn te zwaar om alleen op het terras
te kunnen plaatsen. “Ik heb de tafel op een
doek proberen schuiven in de hoop ze op die
manier naar buiten te kunnen trekken, maar
dat was niet zo eenvoudig en helemaal niet
goed voor mijn rug. De buren vertelden me
dat ik een beroep kon doen op een vrijwilliger
om me te helpen voor kleine klussen en
boodschappen. Ik belde naar de gemeente
Wetteren waar een vriendelijke medewerker
een vrijwilliger zocht die me kon helpen”.
Ondertussen heeft Noah de parasol uit de
voet genomen en naar het terras gedragen.
Daarna verplaatst hij de zware sokkel.
Mevrouw Hoes stelt voor om een handje
te helpen, maar het lukt wel voor Noah die
vriendelijk, maar duidelijk aangeeft dat het
belangrijk is om afstand te houden. Terwijl
mevrouw Hoes heel tevreden de parasol

opendraait verplaatst Noah ook de tafel en
de stoelen naar het terras.
Op een kwartiertje tijd maakte Noah
mevrouw Hoes heel gelukkig. Dankzij hem
hoeft ze in deze moeilijke tijden niet altijd
letterlijk in haar kot te blijven, maar kan ze
nu op haar terras genieten van de mooie
lentedagen. Noah neemt wuivend afscheid
en fietst heel tevreden naar huis.
Noah deed al vrijwilligerswerk in de bib en
doet nu kleine taakjes in het kader van de
corona-crisis. “Ik wil in deze vreemde tijd
graag een steentje bijdragen voor wie het
wat moeilijker heeft. Ik schreef me in op
het vrijwilligersplatform van de gemeente
en deze ochtend kreeg ik een telefoontje.
Ik vind het heel plezant om dit doen. Een
kleine moeite voor mij, maar het betekent
veel voor de ander. Ik voel me er heel
nuttig door”.

We leven mee met alle slachtoffers in Wetteren en al degenen die in hun familie- of
vriendenkring besmettingen en ziekenhuisopnames meemaken. Jullie staan er niet
alleen voor. Troost en steun via telefoon, kaartje of op een digitale manier maken nu
het verschil.

Alain Pardaen,
burgemeester

Woensdag 15 april 2020 besliste de
nationale veiligheidsraad om de huidige
maatregelen nog tot en met 3 mei 2020
aan te houden. We blijven dus tot dan
zoveel mogelijk “in ons kot”, doen enkel
noodzakelijke verplaatsingen en houden
die anderhalve meter afstand. De meeste
winkels blijven gesloten, net zoals cafés en
restaurants.
Vanaf zaterdag 18 april gaan tuincentra
en doe-het-zelf zaken weer open
onder dezelfde voorwaarden als de
voedingswinkels (veiligheidsafstand 1,5 m).
De scholen gaan na de paasvakantie
niet weer open. Er zal tot en met 3 mei
2020 wel een digitaal lesaanbod voorzien
worden om nieuwe leerstof aan te reiken.
Tot 31 augustus 2020 zullen er geen
festivals of grote evenementen met veel
publiek mogen plaatsvinden. Over op
vakantie gaan deze zomer in binnen- en
buitenland of over jeugdkampen tijdens
de zomermaanden is nog geen beslissing
genomen. Dat zal tijdens de komende
weken allemaal zeker aan bod komen.
Alle activiteiten en evenementen
georganiseerd door de gemeente
worden geschrapt tot en met maandag
1 juni 2020.
We verwachten na 3 mei 2020 stap-voorstap een versoepeling van de maatregelen.
Om voorbereid te zijn willen we jullie
oproepen om mondmaskers te maken die
je nadien zelf kan gebruiken. Het dragen
van een mondmasker – zelfs een stoffen
masker – zal in de toekomst ook een
belangrijke rol spelen in het geleidelijk
afbouwen van de maatregelen.

Heb je het financieel, psychologisch
of in jouw gezin extra moeilijk in deze
uitzonderlijke periode?
Mail naar info@sociaalhuis.wetteren.be of
bel naar 09 365 73 73. Een maatschappelijk
werker zal je zo snel mogelijk contacteren.

80+ IN CORONATIJD
Het Sociaal Huis belde al met meer dan 500
Wetteraars van 80+. Ben je zelf een 80+er
en werd je nog niet opgebeld of ken je een
oudere Wetteraar die hulp, zorg of contact
nodig heeft? Mail dan naar
info@sociaalhuis.wetteren.be of bel naar
09 365 73 73. Ook voor alle andere
zorgvragen blijven zij beschikbaar.

DIGITALE
DOCUMENTEN
VAN HET
GEMEENTEHUIS
Heb je bvb. een document van adreswijziging,
geboorte-, huwelijksakte of een uittreksel van
burgerlijke stand of bevolking nodig?
Wist je dat je sinds kort veel attesten en
uittreksels ook digitaal kan aanvragen?
Ga naar www.wetteren.be/thuisloket en
ontvang ze nu vrijwel onmiddellijk en op een
veilige manier in je mailbox.
Voor een beperkt aantal andere
(hoogdringende) zaken kan je in deze periode
een afspraak maken met het gemeentehuis.
Contact opnemen of een telefonische
afspraak maken kan op weekdagen van
9 tot 17 uur (dinsdag tot 20 u) via
09 369 00 50 of wetteren@wetteren.be.

NAAR DE HUISARTS,
NAAR SPOED?
Door de coronaproblematiek dreigt de
opvolging van andere gezondheidsklachten in
het gedrang te komen. Blijf aandacht hebben
voor jouw chronische aandoening of voor
nieuwe symptomen. Bel jouw huisarts op en
overleg hoe alle zorg kan geregeld worden.
Huisartsenkring Vesalius informeert:
“De huisartspraktijkruimtes worden dagelijks
grondig ontsmet. Het aantal mensen in de
wachtruimte is strikt beperkt, met bewaren
van de nodige afstand. Elke huisarts gebruikt
een mondmasker om de patiënten te
beschermen.
Mensen met koorts of klachten van
luchtweginfectie worden uitsluitend
telefonisch geholpen. Ze krijgen via hun
huisarts zo nodig een afspraak in het
triagecentrum in onze regio, waar een
huisarts met passend beschermingsmateriaal
beslist wat verder moet gebeuren.“

AFSPRAAK
IN DE BIB?
De bibliotheken blijven voorlopig dicht om
de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Daarom voorziet de bibliotheek sinds 3
april een afhaaldienst op afspraak. Zo kan je
toch boeken, cd’s of dvd’s lenen.
Vorige week heeft iedereen zich strikt aan de
voorwaarden gehouden, daarom hebben we
het aantal afhaalmomenten kunnen
uitbreiden. Ben je lid van de bibliotheek?
Dan kan je materialen bestellen via de
website: https://wetteren.bibliotheek.be/
afhaalbibliotheek. Wie geen computer heeft
kan elke vrijdag tussen 10 uur en 17 uur een
aanvraag doen via het klanten contact center
(09 369 00 50).

CONTAINERPARK
ENKEL OP AFSPRAAK
Sinds 7 april 2020 kan je op afspraak naar
het recyclagepark. Heb je afval staan dat je
niet nog enkele weken kan bijhouden wegens
plaatsgebrek of geurhinder en wordt dit niet
aan huis opgehaald? Maak dan online een
afspraak via www.dds-verko.be/aanvraagrecyclageparken. Lukt het niet digitaal
of heb je geen mailadres? Ons team van
vrijwilligers helpt je graag met een afspraak
maken via 09 369 00 50. In coronatijd zijn
asbest, textiel, landbouwfolies en batterijen
niet toegelaten in het recyclagepark.
Denk er aan om de antwoordmail (print
of digitaal) mee te brengen als je naar je
afspraak in het containerpark komt. In
coronatijd kan je niet met munten, enkel met
bancontact betalen. Vorige week is het op
afspraak werken vlot en met respect voor
geldende regels verlopen.

WINKELHIEREN, NÉT NU
BROODNODIG VOOR
ONZE ONDERNEMERS
Door de coronamaatregelen moesten
veel lokale ondernemers noodgedwongen
sluiten. Maar zij zochten naar oplossingen
om een alternatieve dienstverlening aan
te bieden. Iedere ondernemer kan gratis
de actuele info van zijn zaak (webshop,
speciale openingsuren, afhaling of levering,
dringende herstellingen, mogelijkheid tot
videoconferentie) doorgeven via
economie@wetteren.be.
Je vindt alles verzameld op
www.wetteren.be/ondernemen-en-corona.
Kies voor de lokale webshop, in plaats
van een internationale. Ontdek welke
horecazaken aan de slag blijven met
take-away of levering aan huis.
Kort samengevat: koop lokaal !

Lokaal Bestuur Wetteren roept de Wetteraars
op om hun oude laptop weg te schenken
aan gezinnen in nood. Minimum vereisten:
Windows 10 besturingssysteem, 4GB RAM
werkgeheugen, Intel core i3 processor of
vergelijkbaar, 13-inch scherm, originele
oplader.
Wij maken ze gebruiksklaar en verdelen
ze aan gezinnen die ze nodig hebben
(aangemeld bij scholen of OCMWmedewerkers). Op deze manier zorgen we
ervoor dat alle kinderen huistaken en digitale
lessen kunnen volgen in deze coronatijden.
Oude laptops kunnen binnengebracht
worden bij Sociaal Huis Wetteren,
Scheldedreef 52 (maandag – vrijdag tussen
10 en 17u).
Kan je deze niet zelf bezorgen?
Neem dan contact op via 09 369 00 50 of
wetteren@wetteren.be. Je kan ook online
een aanvraag doen via
www.impactdays.co/assistance/
Wil je zelf helpen als vrijwilliger?
Of heb je technische kennis om oude
laptops in orde te zetten? Ga dan naar
www.wetteren.be/hulp-vragen-hulp-geven.

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.

Leg eens op een andere manier
contact: stuur een originele kaart,
een zelfgeschreven brief of gedichtje,
maak een tekening of kom op een
andere originele manier uit de hoek.
Geef ook eens een compliment op
een onverwacht moment.

Nieuwsbriefspecial corona - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

VERLENGING
MAATREGELEN
TOT EN MET 3 MEI 2020

FINANCIËLE OF
PSYCHOLOGISCHE
HULP NODIG?

OUDE LAPTOPS
GEZOCHT

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.

