
 
 

24 JUNI 2020

GEZINSZORG EN POETSHULP: 
DE ZORG VOOR DE MENS 
CENTRAAL 

Heb je nood aan hulp in het huishouden,  
bij maaltijdbereiding, om je aan te kleden of 
te wassen, bij boodschappen, administratieve 
taken, kraamzorg of zorg voor je kinderen, 
neem dan contact op via  
thuiszorgdiensten@wetteren.be of bel op 
werkdagen tussen 9u en 12u naar  
09 366 02 42 en vraag naar de dienst 
gezinszorg.

De huishoudhulpen van onze poetsdienst 
via dienstencheques zijn, na een korte 
onderbreking ter preventie van verspreiding 
van het COVID19-virus, al vele weken terug 
aan het werk om de woningen van onze 
klanten schoon te maken.

Heb je nood aan poetshulp via 
dienstencheques, neem dan contact op via 
dienstencheques@wetteren.be  
of bel op werkdagen tussen 9u en 12u naar  
09 365 67 83.

CAMBIO

Heb je momenteel nog geen wagen, maar zou 
het af en toe wel handig zijn om een wagen 
ter beschikking te hebben? 
Ben je de parkeerproblemen in je buurt beu? 
Dan is Cambio de ideale oplossing voor jou!

Twijfel je, heb je vragen of wil je de cambio 
wagen zien? Kom dan naar het infomoment 
van Cambio op 1 juli 2020 vanaf 18 uur in het 
gemeentehuis op Rode Heuvel. Schrijf je nu 
in op www.wetteren.be/infosessie-cambio

Nog geen lid? Als Wetteraar krijg je 
vanaf 1 juli 2020 t.e.m. 30 september 
2020 de opstartkost van €35 cadeau! 
Gebruik hiervoor de promotiecode 
“WetterenDeelt2020”

Cambio: het comfort van een eigen wagen, 
zonder de bijhorende kopzorgen. Jij rijdt en 
Cambio doet de rest.

Meer info? Ga naar www.cambio.be

WANNEER BEL IK WIE? 

Bij noodweer, rampen of andere 
crisissituaties raken noodnummers regelmatig 
overbelast. Om dit te vermijden check je 
best welk nummer je belt in het schema 
hieronder. Belangrijk om weten is dat mensen 
die in levensgevaar zijn altijd eerst geholpen 
worden.

Bij een noodoproep naar 1722 in Oost-
Vlaanderen word je verwezen naar het 
e-Loket van de brandweer.  
Via https://zuid-oost.hulpverleningszone.
be/contacteer-ons/e-loket-1121 kan je om 
hulp vragen bij wateroverlast en ernstige 
stormschade. 

De brandweer doet interventies als er gevaar 
is voor bewoners of voor derden (bv. als een 
grote boom een huis dreigt te vernielen). 
Maar de brandweer is geen klusjes- of 
hersteldienst.

HERGEBRUIK 
BEMALINGSWATER 

Dit jaar kregen we al met enkele zeer droge 
perioden te maken. Er wordt gevraagd zuinig 
om te springen met water. Heel wat mensen 
stellen zich daarom vragen bij het lozen van 
opgepompt grondwater van bronbemalingen. 
Een bronbemaling is nodig om tijdelijk het 
grondwaterniveau te doen zakken om bv. een 
kelder te kunnen bouwen.

In de meest ideale situatie kan het 
opgepompte grondwater in de nabijheid van 
de werf opnieuw in de bodem infiltreren via 
bv. een vijver, gracht of waterloop. Is dit niet 
mogelijk dan kan het geloosd worden in de 
regenwaterafvoer en de laatste optie is lozen 
in de afvalwaterafvoer. 

Bronbemalingen moeten gemeld worden.  
Om de effecten zo klein mogelijk te 
houden legt de gemeente, indien mogelijk, 
de voorwaarde op om een buffervat van 
minimaal 1.000 liter te voorzien met een 
aftapkraantje, zodat particulieren het water 
kunnen aftappen en hergebruiken. Het water 
is niet geschikt voor menselijke consumptie, 
maar kan gebruikt worden voor bv. het 
wassen van de auto of het begieten van 
bloemen en planten.Iedereen mag dus water 
afhalen aan de watercontainer opgesteld bij 
bronbemalingen!

STEUNPUNT DUURZAAM 
WONEN EN BOUWEN: 
RENOVATIEADVISEUR KOMT 
AAN HUIS
Ben je op zoek naar onafhankelijk advies om 
je project waar te maken? Het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen geeft 
renovatieadvies aan huis voor Wetteraars 
die hun verbouwing op een duurzame manier 
willen aanpakken. 

Voor alle Wetteraars die in Wetteren willen 
renoveren en meer willen weten over isolatie, 
ventilatie, verwarming, zonne-energie of 
duurzame materialen. De adviseur spreekt 
met jou af op de werf. Zo krijg je advies dat 
perfect op maat is. Schrijf je in via  
www.bouwwijs.be/renovatieadvies.  
Een adviseur neemt contact met je op voor 
een afspraak. 

Voor korte vragen rond duurzaam bouwen en 
verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. 
Mail naar dubo@oost-vlaanderen.be of bel 
op het nummer 09 267 78 07.

Anderhalf uur renovatieadvies is volledig 
gratis voor bewoners van gemeente 
Wetteren.

WERKEN IN CENTRUM 
WETTEREN

Vanaf 1 juli zal Fluvius in het centrum werken 
uitvoeren in opdracht van het gemeente- 
bestuur. Gemeente Wetteren wenst het 
glasvezelnetwerk uit te breiden om digitaal 
contact zo snel en vlot mogelijk te laten 
verlopen.

Er zal gewerkt worden in de Wegvoeringstraat 
(vanaf kruispunt Scheldedreef tot aan 
Kapellestraat), Kapellestraat (tot aan 
Hekkerstraat), Hekkerstraat (tot aan zeshoek), 
Schoolstraat en Lange Kouterstraat. Fluvius 
maakt van de gelegenheid gebruik om langs 
dit tracé ook de gasleiding te vernieuwen. 
Farys springt ook mee op de kar om in de 
Kapellestraat en Hekkerstraat (tot aan de 
Sportstraat) de waterleiding te vernieuwen.

De werken zullen uitgevoerd worden in fasen. 
Alle bewoners worden persoonlijk per brief 
op de hoogte gebracht wanneer welke fase 
aanvangt en welke hinder dit met zich mee 
brengt.

Deze werken zullen in totaal 2 maanden in 
beslag nemen en worden uitgevoerd tijdens 
de schoolvakantie om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken. Ook tijdens het 
bouwverlof zal de aannemer doorwerken om 
de werken tijdig klaar te krijgen.

ZOMERATELIERS IN HOMAAR – GROEIPLEK VOOR JONGEREN

CC NOVA IN ’20-’21? NOG EVEN GEDULD

Veel vragen, geen antwoorden: dat was lang het lot van de 
cultuursector. Daarom wijzigde cc Nova de plannen.  
Voor één keer geen brochure in mei, ook niet in juni maar pas 
na 15 augustus. En ticketverkoop vanaf begin september.  
Moet je dan zo lang nieuwsgierig blijven? Nee hoor, op de 
nagelnieuwe website kan je vanaf 22 juni al beginnen te 
dromen van het nieuwe seizoen.

 
Ben jij op zoek naar een uitdagende 
job in Wetteren? Zoek je nog een 
vakantiejob deze zomer of doe je graag 
vrijwilligerswerk? Neem dan een kijkje 
op https://www.wetteren.be/werken-in-
wetteren

 
Doorgaand verkeer op de Markt is niet 
meer mogelijk. Je kan we nog steeds 
gratis parkeren in parking Scheldekaai, 
tot het einde van de septemberkermis.

De verkeerssituatie op de Markt 
zal worden gewijzigd tot na de 
septemberkermis.

 
Door de coronacrisis hielden veel 
lokale handelaren de deuren gesloten. 
Daarom besloot het schepencollege om 
alle geschenkencheques die door het 
gemeentebestuur werden uitgevaardigd 
tussen 1 maart 2019 en 1 juni 2020, met zes 
maanden te verlengen.

 
Verenigingen die een jubileum vieren, 
en personen en verenigingen die een 
bijzondere prestatie hebben geleverd, 
kunnen in aanmerking komen voor 
een toelage en een ontvangst op het 
gemeentehuis. Alle info op https://
www.wetteren.be/toelagen-voor-
jubileumvieringen-van-verenigingen  

Zomeropening:  
Elke dinsdagavond  

in juli en augustus 2020  
is het gemeentehuis  

open tot 19 uur. 

Homaar is deze zomer een zalige groeiplek 
waar jongeren (15-23 jaar) zich creatief 
kunnen uitleven in een ruim aanbod 
van verschillende ateliers. Je kan zelf je 
programma samenstellen! Er is de keuze uit:

fashion upcycling, een talentenatelier, 
circustechnieken, youngster yoga, muziek 
workshops, creatief schrijven, je eigen tas 
naaien, een belevingswandeling maken of je 
kan zelfs een crash-course volgen  
in no-budget movie making!  
Wil je alles ontdekken? Check dan 
vlug homaar.be/zomerateliers.html  
voor meer info, data en prijs.  
Iedereen van harte welkom!

In de eerste en de laatste twee weken van de 
zomervakantie kunnen jongeren, die nood 
hebben om op adem te komen en daar graag 
in begeleid worden, nog steeds terecht in 
Homaar voor het traject zoals dat anders 
doorgaat. Een woordje uitleg vind je ook 
op homaar.be/ .

KUNSTACADEMIE WETTEREN  
 
De coronamaatregelen hebben ook een invloed gehad op de werking van de KunstAcademie. 
In beide afdelingen, zowel Beeld als Muziek & Woord, wordt tot einde schooljaar ingezet op 
afstandsonderwijs.  
 
Beide afdelingen, zowel Beeld als Muziek & Woord hopen in september alle leerlingen vol 
goede moed in de academies terug te zien!  
In de afdeling Beeld gebeuren de inschrijvingen enkel via mail: kunstacademie@wettteren.be. 
In de afdeling Muziek en Woord kan er tot eind juni ingeschreven worden via mail 
kunstacademie@wetteren.be of online via www.mijnacademie.be. 
 
Voor alle info: www.wetteren.be/kunstacademies 

KORTJES



We gaan onze eerste zomer in Coronatijd 
in. Omdat deze toch een beetje anders 
voelt dan gewoonlijk, willen we jullie even 
geruststellen: Wetteren zal bruisen!

In deze speciale editie geven we al een 
voorsmaakje van het gevarieerde aanbod 
aan leuke activiteiten. Zo kan je deze zomer 
gewoon veilig in Wetteren blijven, en je 
toch nog keihard amuseren! We hebben 
‘zomerbubbels’ voor jong en oud.  
 
Ben je na het lezen van deze nieuwsbrief toch 
nog nét niet overtuigd? Ga dan eens langs bij 
ons Infopunt op de Markt en laat je verassen.

Toerist in eigen gemeente 

Meer dan ooit zullen we deze zomer onze 
eigen streek verkennen, maar laten we daar 
vooral het positieve van inzien. Wetteren 
heeft zoveel moois te bieden.

Het Infopunt stelde een bucketlist op die 
je samen met je bubbel kan afwerken. 
Daarnaast worden de andere niet te missen 
hotspots in de kijker gezet.

Zomerbubbels!  
Blijf in  
Wetteren Zomerkampen
Een wandeling, een fietstocht of toch liever 
een tocht met een huifkar of golfen in het 
centrum van Wetteren, alles is mogelijk.

Het Infopunt verschijnt deze zomer als pop-
up Infopunt op de Markt, aan de kerk.  
In deze pop-up vind je informatie over wat 
er allemaal te beleven valt, waar je heen kan 
als je vrije tijd hebt en je zal er ook van alles 
kunnen huren zoals spelletjes en fietsen zodat 
je beleving op de markt nóg leuker wordt.

Je moet niet wachten om te genieten van al 
dit moois. Via www.wegvanwetteren.be kan je 
nu al een kijkje nemen.

Ben jij een sociaal dier dat houdt van plezier? 
Volg Weg van Wetteren dan op Facebook en 
Instagram.

Het aanbod zal steeds groter worden. Blijf op 
de hoogte via www.wegvanwetteren.be

ZOMERPRET ONDER 
VOORWAARDEN 

We kunnen naar de kampen en het speelplein 
deze zomer! Het zal wel iets anders zijn dan 
andere jaren. De gezondheid en veiligheid 
van de kinderen, animatoren en begeleiders 
is onze eerste prioriteit. 

Daarom gelden een aantal maatregelen voor 
de kampen en het speelplein:

- Kinderen die in een risicogroep vallen,  
 mogen deelnemen na toestemming van  
 de ouders en huisarts. 
- Ben je 5 dagen voor de start ziek?  
 Dan mag je helaas niet deelnemen. 
- Ouders kiezen per week voor 1 activiteit  
 (speelplein, kamp, opvang).  
 Zo zorg je ervoor dat het aantal bubbels  
 van je kind beperkt blijft.  
- We vormen bubbels van 50 personen  
 (kinderen en begeleiding) die gescheiden  
 blijven. Elke bubbel heeft eigen   
 voorzieningen en speelmateriaal.  
- We treffen extra hygiënische maatregelen.  
- Ouders mogen niet naar binnen op het  
 speelplein of in de sporthal. Het contact  
 met externen moet beperkt blijven. 

SPEELPLEIN WESP

Net als andere jaren zijn kinderen van 4 tot 15 
jaar welkom op het speelplein. Het speelplein 
duurt van 6 juli tot 26 augustus. Ook de 
prijzen zijn ongewijzigd: 6 euro voor het 
eerste kind, 5 euro voor het tweede kind en  
4 euro voor het derde kind. Met een Uitpas 
met kansentarief betaal je 1,50 euro per dag. 

Voor het speelplein zijn er extra wijzigingen. 
We spelen dit jaar op twee locaties, namelijk 
op Dassenveld en de Meiroos.  
Alle uitstappen zijn geannuleerd. Er zullen op 
het terrein zelf ook een aantal aanpassingen 
zijn. Op dit moment zijn we de social 
distancing maatregelen nog volop aan het 
vertalen naar de praktijk.

Deze zomer zijn er twee manieren om 
in te schrijven voor het speelplein: 
een weekinschrijving vooraf, of een dag 
inschrijving ter plaatse. Let op, er is maar een 
beperkt aantal dagplaatsen beschikbaar en 
volzet = volzet. In- en uitschrijvingen tijdens 
de middag zijn niet mogelijk.

We vragen ouders dus om zoveel mogelijk 
per week in te schrijven. Per bubbel zijn 
er 30 plaatsen beschikbaar voor vooraf 
inschrijvingen. Kwam je vorig jaar via het 
OCMW naar het speelplein? Neem dan 
contact op met je maatschappelijk werker.

Meer informatie over het speelplein vind je 
op www.speelpleinwetteren.be 
Je kan inschrijven op  
reservaties.wetteren.be

De Warande is the place to be voor een uitgebreid aanbod aan actieve en creatieve jeugdkampen 
voor kinderen. Voor de volgende kampen zijn er nog plaatsen vrij:

1 – 3 juli:  Daantje Disco (kleuters) 
6 – 10 juli:  Beestig plezant (kleuters) 
3 – 7 augustus:  Olympische kleuterspelen (kleuters), theaterkamp Night at the museum (lager)  
10 – 14 augustus:  Muziekkamp (kleuters), Sportief ‘weg van Wetteren’ (11-14 jaar) 
17 – 21 augustus:  On wheels (kleuters), Triatlonkamp (11-16 jaar) 
24 – 28 augustus:  Superheldenkamp (kleuters), Taalkamp The Young Olympians (10-12 jaar)

Meer informatie over de kampen vind je op www.wetteren.be/knetter 
Je kan inschrijven voor de kampen via reservaties.wetteren.be 

DE SCHATTENZOEKTOCHT VAN VLIEG

Volg het klankspoor van de Superwetteraar en zoek de verborgen schat van Vlieg. Trek je 
wandelschoenen aan en zet je oren op scherp. Want om de schatkist te vinden, moet je 
heel aandachtig luisteren. Van zachtjes ritselen tot oorverdovend knallen, elk geluid brengt 
je dichter bij de schatkist. Het klankavontuur stelt niet alleen je trommelvliezen op de proef, 
maar brengt je ook op bijzondere plekken in Wetteren. Haal je gratis schattenjagersboekje op 
in de bib aan de Markt en trek erop uit.

Gratis. Van 1 juli tot 31 augustus. Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar.

Meer info: wetteren.bibliotheek.be/agenda

UNIEKE BELPOP WANDELING DOORHEEN WETTEREN

Jan Delvaux vertelt al jaren markante Belgenverhalen op Radio 1 en werkte mee aan ‘Belpop’ 
op Canvas. Jimmy Dewit is de muzikale spil van Discobar Galaxie en maakt soundtracks. 
Samen zijn ze Belpop Bonanza en maken ze theater en televisie over de geschiedenis van de 
lichte muziek uit eigen land. 

De twee gaan op zoek naar sterke en merkwaardige verhalen die ze aankleden met muziek, 
foto’s en bewegend beeld. De saus is veel humor.

Op vraag van cc Nova maakt Belpop een boeiende wandeling langsheen bekende en 
onbekende hoogtepunten uit de muzikale geschiedenis van Wetteren. Ontdek via audio  
en video de merkwaardigste en sterkste verhalen uit de Wetterse muziekgeschiedenis.

DOWN THE STREAM FESTIVAL OP 4 JULI

ZIN OM EEN ZOMERS EVENEMENT TE ORGANISEREN? 

Wij ondersteunen je graag! 
Vanaf 1 juli kunnen culturele evenementen met een maximum van 200 zittende bezoekers 
terug plaats vinden. Er komt een online tool/hulpmiddel met de maatregelen en protocollen 
die nodig zijn per type evenement.  
ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/

Deze coronaperiode biedt ook opportuniteiten. De terrassen op de Markt breiden de 
hele zomer uit. Er zal ruimte vrijkomen voor sport en spel, optredens, recreatie en cultuur. 
Voorstellen om deze vrijgekomen ruimte mee in te vullen zijn welkom.

Uiteraard zomert het niet alleen op de Markt van Wetteren. Ook in andere straten en pleinen, 
zowel van het centrum als in de wijken en deelgemeenten willen we het graag zien gonzen van 
leven en (corona-veilige) activiteiten. Wij willen je hierbij graag ondersteunen. Heb je zin om 
iets te organiseren? Aarzel dan niet om ons te contacteren of vraag je activiteit onmiddellijk 
aan via www.wetteren.be/evenementenloket.

Heb je nog vragen over jouw evenement?  
Contacteer ons via evenementen@wetteren.be of 0470 89 52 74 (Sander Bracke). N
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SPETTERENDE ZOMER  
IN DE WARANDE

Ook in Corona-tijden zal je op warme 
zomerdagen kunnen genieten van waterpret 
in onze Warande.

Een dagje Warande zal er anders uitzien dan 
andere jaren. Omdat we minder bezoekers 
kunnen toelaten op het domein zal je op 
voorhand moeten reserveren en betalen. 
Je zal kunnen kiezen uit 3 blokken per dag. 
Een eerste blok voor de sportieve zwemmer 
en 2 grote blokken voor de recreatieve 
bezoeker van ons zwembad.

Wetteraars zullen voorrang krijgen bij de 
reservatie.

Draag ook deze zomer gepaste zwemkledij: 
een aansluitende bikini, badpak of 
zwembroek tot boven de knie en zonder 
zakken. Losse zwemkledij is verboden.  
Ook voor de kinderen geldt dit. 

We kijken er nu al naar uit om je deze zomer, 
in uitzonderlijk rustige omstandigheden, te 
verwelkomen in De Warande!

Het openluchtzwembad opent in juli. 
Reserveren kan vanaf 24 juni via  
www.dewarandewetteren.be

 

Op zaterdag 4 juli slaan het jonge Wetterse 
platenlabel Pig Parade Records en cc Nova 
de handen in elkaar om jullie onder te 
dompelen in het Wetterse muziektalent.

Maar liefst zes bands van eigen bodem zullen 
op het podium van CC Nova het beste van 
zichzelf geven. Er zit geen volk in de zaal, 
maar de concerten worden live gefilmd en 
gestreamd zodat je vanuit jouw kot of vanuit 
één van de deelnemende cafés kan genieten 
van deze muzikale hoogstandjes.

Vanaf 1 juli zijn er weer mogelijkheden om, 
onder bepaalde voorwaarden, culturele 
activiteiten voor publiek te organiseren. 
Daarom zal de stadstuin die dag gezellig en 
sfeervol worden ingericht om er samen, met 
je bubbel, te genieten van de streamshow 
op GROOT SCHERM! (met dank aan @The 
Movies). Om het livegebeuren extra in de verf 
te zetten, worden er in de stadstuin tussen de 
streams intieme akoestische sets gespeeld. 
Allemaal met een hapje en een drankje!

Omwille van de coronamaatregelen zal 
het programma opgedeeld worden in drie 
blokken die een maximaal aantal bezoekers 
toelaten. Per blok kan je genieten van twee 
streamoptredens op groot scherm en één 
akoestische act ter plaatse.

Het livegebeuren is enkel toegankelijk 
na reservatie. Voor meer info en 
reservatie: www.ccnovawetteren.be  of de 
facebookpagina van Pig Parade Records.

ZOMERSE ZATERDAGEN

Tijdens 4 zaterdagen in juli (4, 11, 18 en 25 
juli) vinden in de Wetterse centrumstraten 
tussen Station en Markt de Zomerse 
Zaterdagen plaats. Tussen 13 en 18 uur zorgen 
straattheater, acrobatie en straatanimatie 
voor een gezellig en levendig winkelcentrum. 
’s Avonds kan je genieten van een sfeervol 
concert op de centrale kiosk op de Markt. 
Op zaterdag 11 juli staat alles in het teken van 
het feest van de Vlaamse Gemeenschap.


