IN WETTEREN

SPEL

NB 331: aanbod van 11 juli tot en met 24 juli
ZOMERSE ZATERDAGEN

ZOMERSE ZATERDAGEN

De hele zomervakantie

11 juli

18 juli

SCHATTEN VAN VLIEG IN DE BIB:

MUZIEK OP DE MARKT

STRAATANIMATIE OP DE MARKT,

HINKEL JE MEE?

Los Bandos “Charming the birds
out of the trees” – 15 u
PD Martin Band – 18 u
Corina – 20 u
Dienst Toerisme

CENTRUMSTRATEN,

bibliotheek Massemen
bibliotheek.massemen@wetteren.be

bibliotheek Overbeke
bibliotheek.overbeke@wetteren.be

ZESHOEK EN STATIONSPLEIN

Dienst Toerisme
ZOMERSE ZATERDAGEN

18 juli - 20u
De hele zomervakantie

BEGELEIDE UITSTAP

SCHATTEN VAN VLIEG IN DE BIB

12 juli – 9.30 u

VAN WETTEREN: HOOR JIJ WAT IK

HUISZWALUWENTELLING RODE

HOOR?

HEUVEL

bibliotheek Markt

Natuurpunt Scheldeland
antoon.blondeel@skynet.be
0477 32 16 78, liefst na 17 u
www.natuurpunt.be

bibliotheek@wetteren.be
CURSUS

vanaf 11 juli - 10 u
UITGESTELD
OPNAME HOORCOLLEGES

ZOMERSE MONUMENTEN MOMENTEN

12 juli - 10 u, 14 u en 15.30 u

GESCHIEDENIS VAN DE FILOSOFIE DE REUZEN EN ‘HET STADHUIS’

prof. Johan Braeckman
De CORRIDOR
Olmenlaan 1

Reserveren verplicht
Dienst Toerisme

Kasper De Moor & co - Gairy Humball
Dienst Toerisme

MET HET OPENBAAR VERVOER
NAAR HET PARKBOS

Natuurpunt Scheldeland
Stationsplein
ritavandenberghe@scarlet.be
0486 71 85 71
www.natuurpunt.be

19 juli - 10 u en 14.30 u

Nieuwsbrief 331 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

11 juli – 14 u en 16 u

PLANTENDETERMINATIE AAN DE

DE KAPEL VAN ST JOZEF

CIE KRAK – KONTROL (5+)

SCHELDEDIJK & PASSERELLE

cc Nova
Stadstuin Wetteren
(bij slecht weer theaterzaal)
Reservatie via cc Nova is verplicht

Kapellendries 5
Natuurpunt Scheldeland
minnebo.troch@pandora.be
09 367 95 49 of
last-minute 0478 82 87 81
www.natuurpunt.be

Reserveren verplicht
Dienst Toerisme

11 juli
CREATIEVE KAMPEN

ZESHOEK EN STATIONSPLEIN

van 13 tot 17 juli
en de daarop volgende weken

Dienst Toerisme

ZOMERATELIERS @ HOMAAR

CENTRUMSTRATEN,

Zaterdag 11 juli is een Zomerse Zaterdag voor
gezinnen met kinderen. ’s Namiddags kan je in de
stadstuin achter cc Nova komen kijken naar de
familievoorstelling ‘Kontrol’ van Compagnie Krak!

19 juli – 8.45 u

HET KASTEEL VAN VILAIN XIIII

STRAATANIMATIE OP DE MARKT,

Vanaf 1 juli is het buitenbad in De
Warande weer open. Op voorhand
een ticket reserveren en een blok
kiezen blijft nodig.
Dat kan via
https://warande.recreatex.be/
tot één uur voor de start van
het zwemblok. Het aantal
bezoekers is beperkt wegens de
coronamaatregelen.

vzw Villa Omaar
Oordegemsesteenweg 2
marieke@homaar.be
0470 56 10 02

BLIJF ALERT IN ÉN UIT JE KOT IN
CORONATIJD

Circusartiest Raphaël reist al jaren de wereld rond
met zijn wereldberoemde act ‘Teatro Pantalones’.
Raphaël wil vooral dat de dingen precies lopen
zoals hij het graag heeft. Als dat niet het geval is,
zijn er fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende
glimlach.

BEGELEIDE UITSTAP

13 juli – 19 u

ZOMERSE ZATERDAGEN

THEATER IN DE STADSTUIN

Heb je moeite met online reserveren
voor het recyclagepark?
Vanaf 6 juli Kan je zonder
reservering enkel op woensdag en
donderdag langsgaan. Op dinsdag,
vrijdag en zaterdag (en de eerste
maandag van de maand) blijft online
reservatie nodig.

ZOMERSE MONUMENTEN MOMENTEN

BEGELEIDE UITSTAP
CLOWNERIEVOORSTELLING

MUZIEK OP DE MARKT

KORTJES

Reserveren kan via
reservatierecyclagepark.dds-verko.be

‘Kontrol’ is een poëtische clownerievoorstelling,
groots in zijn kleinheid. De voorstelling is geschikt
voor kinderen vanaf 5 jaar, speelt om 14 en 16 uur en
duurt ongeveer 40 minuten.
Je kan gratis naar de voorstelling, maar door de
coronamaatregelen ben je wel verplicht om te
reserveren. Dat kan vanaf vrijdag 3 juli via de website
van cc Nova. We respecteren uiteraard de social
distance en raden daarom aan zoveel mogelijk in
bubbels te reserveren.
Info & tickets: www.ccnovawetteren.be,
09 365 20 20

VOLKSSPORTEN

21 juli – 14.30 u

ZOEK MEE NAAR BIJZONDERE KAPELLETJES

KEN JE MY E-BOX AL?
Via My e-box heb je toegang tot
een groeiend aantal (overheids)
documenten. Zo heb je al je
documenten bij de hand, waar en
wanneer je maar wil, in een goed
beveiligde omgeving.
De dienstverlening van overheden
kan zo efficiënter georganiseerd
en gedigitaliseerd worden. De
papierwinkel verkleint (goed
voor het milieu) en jij kan je
overheidsdocumenten raadplegen
waar en wanneer je wil, op één
centrale plek. Denk aan attesten,
verkeersboetes, …

HANDBOOGSCHIETEN
OP DE STAANDE WIPPEN

K.H.M. De Verenigde Vrienden
Bellevoorde Z/N, ten Ede
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

Je spot ze langs veldwegels, op een straathoek of in de schaduw van een lindeboom.
Omdat we vaak gecharmeerd zijn door deze elementen in het landschap, maar weinig zicht
hebben op waar ze nog bewaard zijn, doet de erfgoeddienst Schelde-Durme een oproep om
kapellen te inventariseren.
Heb je er eentje gevonden? Geef het door via www.ioedscheldedurme.be.
Zin in meer actie? Doe mee aan de Wetterse kapel selfie bingo challenge!
Haal een zoekformulier bij het toeristisch infopunt en neem selfies bij de tien kapellen.
Stuur ze voor 21 augustus door naar archief@wetteren.be en maak kans op een prijs!

De toegang tot my e-box verloopt
via het CSAM-platform.
Dat wil zeggen via: eID, (met een
kaartlezer), token of de itsme-app.
Op deze manier ben je zeker van
een veilige verbinding waar enkel jij
aankan.

Sinds een paar weken zijn een aantal beperkingen
weggevallen en vanaf 1 juli gaat fase 4 van start. Onze
bubbel wordt groter, evenementen kunnen beperkt
doorgaan en zwembaden, pretparken, cinema’s
enz. gaan terug open. Maar we zitten nog altijd in
coronatijd. Aandacht hebben en alert blijven voor
de basisregels is nodig om een heropflakkering te
voorkomen.
- hou 1,5 m afstand overal waar je kan
- was je handen zo veel je kan (en ontsmet 		
als wassen niet mogelijk is)
- draag een mondmasker op plaatsen waar 		
afstand niet eenvoudig is
(zeker op openbaar vervoer, in winkels, 		
bij de dokter, op het werk en alle plaatsen 		
waar je veel mensen kruist)
Als je je ziek voelt en je twijfelt over je klachten,
bel dan altijd eerst naar je huisarts. Ga niet in de
wachtkamer zitten bij het minste vermoeden dat je
klachten op Covid-19 kunnen wijzen. Draag ook altijd
je mondmasker als je naar de huisarts gaat.
Corona is nog altijd aanwezig. Blijf daarom je nieuwe,
gezonde gewoonten volhouden. Enkel door samen de
richtlijnen te blijven volgen kunnen we corona de baas
worden.
Leven met het virus is niet makkelijk. Maar we hebben
samen al zoveel bereikt, dat het zonde zou zijn om alle
inspanningen van mensen uit de zorg, de scholen, de
horeca en al die anderen teniet te doen. Voorzichtig
blijven en doorzetten is echt nodig, zeker tot we
toegang hebben tot vaccinaties.

Meer info: https://myebox.be/nl

8 JULI 2020

RIOOLPUTJES: BRON VAN
VERVUILING

Skatepark
open op
11 juli

In een volgende fase komt er op de hoek
van de Lange Kouterstraat en Schoolstraat
een bomenplein, maken we de prachtige tuin
open en renoveren het bestaande gebouw
van de afdeling Beeldende Kunsten en zal de
Afdeling Muziek en Woord verhuizen naar dat
gebouw.
Voor de inrichting van de binnentuin en voor
de verdere plannen voor de volledige site
zal de gemeente met de buurtbewoners en
geïnteresseerden in gesprek gaan om de
kwaliteit van de ontwikkeling en de beleving
samen te ontwerpen. Voor de opstart van
het jeugdhuis zal de jeugddienst een apart
participatief traject opzetten.

Na lang te moeten wachten, is het deze
zomer eindelijk zover. Het skatepark aan
Dassenveld is af en gaat open! Na een
lang voortraject om een geschikte locatie
te vinden, zijn we in 2018 gestart met de
aanbesteding van het park.
Het skatepark is gebouwd door Public
Partners i.s.m. Vulcano Skateparks. Het
ontwerp van het park is samen met skaters
en BMX’ers vormgegeven en bestaat uit een
bowl en een streetgedeelte. Tegelijkertijd is
er ook een nieuwe toegangsweg naar RFC en
Speelplein WESP aangelegd.
We gaan dit moment vieren met een
feestelijke opening op zaterdag 11 juli. Om 14
uur openen we het skatepark met een demo
van Curb Skate Shop en muziek van Lefwerk!
Daarna is het aan alle skaters en BMX’ers om
hun eigen tricks te tonen.

Het skatepark is daarna elke dag open van
9 tot 22 uur en toegankelijk voor skaters,
BMX’ers en steppers. Meer informatie vind je
op www.wetteren.be/skatepark
Tot dan!

Vanaf 1 juli start het Lokaal Dienstencentrum
De Koffiebranderij met haar
zomerprogramma. Je kan - na reservatie - in
De Koffiebranderij terecht voor:
- een gezellige babbel in onze cafetaria van
maandag tot donderdag van 14 tot 17 u en
op donderdag van 9 tot 11 u
- een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht,
dessert en water)
- een voetverzorging door de medische
pedicure op dinsdagvoormiddag
- een binnen- of buitenactiviteit:
Opgelet!
• Plaatsen voor activiteiten en diensten zijn
beperkt.
Maandag
Voormiddag

Aannemer HIMPE voorziet om de werken
af te ronden tegen de zomer van 2021. De
afdeling Beeldende Kunsten zal naar het
fabrieksgebouw kunnen verhuizen tijdens
die zomervakantie. De buitenaanleg volgt
nadat de prefab-klassen en het oude
administratieve gebouw afgebroken zijn.
De omgevingsaanleg zorgt voor een veilige
verbinding tussen beide academiegebouwen
zonder doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Naast het fabrieksgebouw ligt een ruime
bovengrondse parking die toegankelijk is
langs de Schoolstraat. De parking aan de
Schooldreef blijft ook behouden.

Namiddag

Cordonnier
In de loop van augustus hervatten de
werken op de site Cordonnier.
De Kunstacademie en het jeugdhuis krijgen
een permanente thuis in het voormalige
fabrieksgebouw. Een deel van het
gelijkvloers en de verdiepingen zijn voorzien
voor de Academie. De helft van het
gelijkvloers herbergt een polyvalente ruimte
en zal in de toekomst kunnen gebruikt
worden voor diverse dingen. Het jeugdhuis
zal onderdak vinden in de half-verzonken
kelder. De gemeenteraad keurde op 23 juni
2020 het voorstel goed waardoor de totale
bouwkost op ca. 6.000.000 euro komt.

Zomerprogramma
LDC De Koffiebranderij

Petanque
11u – 14u eten

Mandala’s tekenen en
inkleuren

Dinsdag
Doe-De-Dinsdag
Activiteit (creatieve
workshop)
11u– 14u eten

Kaarting

• Reserveer tijdig voor een bezoek aan de
cafetaria, warme maaltijd of een activiteit.
• Om de veiligheid en gezondheid van
onze bezoekers te garanderen, hebben
we verschillende voorzorgsmaatregelen
genomen. Zo vragen we o.a. bezoekers en
vrijwilligers om steeds een mondmasker te
dragen bij circulatie in het gebouw.
Meer informatie en het volledige
zomerprogramma kan je terugvinden via
www.wetteren.be, de facebookpagina en
aan de balie van LDC De Koffiebranderij of
via telefonisch contact 09 366 02 42.

Woensdag
Speeddate wandeling
(=korte babbelwandeling op eigen
tempo. Rolstoel- en
rollator- toegankelijk)
11u – 14u eten

Open crea-atelier
& Zoete namiddag

Regelmatig zie je kuiswater, een restje
verf, frituurolie of ander afval in het
rioleringsputje belanden. Maar wist je
dat het rioolputje dikwijls niet naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) leidt?
In steeds meer straten wordt een gescheiden
rioleringsstelstel voorzien, dat enkel het
afvalwater van in de woningen naar een RWZI
afvoert om te zuiveren. De rioleringsroosters
langs de straat voeren regenwater af naar een
open gracht of beek in de buurt. Alles wat
in deze putjes landt gaat dus rechtstreeks
naar onze waterlopen en finaal naar zee, met
alle gevolgen van dien voor het waterleven.
Gooi daarom ook geen sigarettenpeuken in
de rioleringsroosters. Nieuw afval duikt op:
mondmaskers en wegwerphandschoenen.
Daarom herhalen we onze
“Hier begint de zee”-campagne en zal je
opnieuw het logo in het straatbeeld zien
verschijnen. We beginnen allemaal samen,
hier… aan land, want hier begint de zee.

GAAT JE KIND NAAR
SPEELPLEIN WESP DEZE
ZOMER?
Lees dan zeker de info goed door, want er
zijn een aantal wijzigingen dit jaar:
Kinderen die in een risicogroep vallen,
moeten toestemming hebben van de ouders
en de huisarts.
Is je kind in de 5 dagen voor het speelplein
ziek geweest? Dan mag je kind helaas niet
komen.
Er zijn bubbels van 50 kinderen die
gescheiden blijven. Ouders kiezen per week
het beste voor één soort activiteit.
We spelen op twee locaties: Dassenveld
en De Meiroos en nemen extra hygiënische
maatregelen.
Er zijn twee manieren om in te schrijven:
een online weekinschrijving vooraf, of een
daginschrijving ter plekke. Dagplaatsen zijn
beperkt en volzet = volzet.
Meer informatie vind je op
www.speelpleinwetteren.be
Inschrijven kan via reservaties.wetteren.be

BELANGRIJK NIEUWS IVM DE WERKING VAN HET GEMEENTEHUIS:
Donderdag

Vrijdag
Reuze buitenspelen

Marktkoek
11u – 14u eten

& Alles met naald en
draad
11u – 14u eten

Spelnamiddag

We bouwen de Corona-maatregelen verder af. Vanaf maandag 6 juli kan je opnieuw terecht
aan de snelbalie van het gemeentehuis ZONDER AFSPRAAK. Dit betekent dat je tijdens
de gewone openingsuren kan langskomen voor het afhalen van je identiteitskaart, rijbewijs,
reispas of attesten (strafregister, bevolking). Zo kan je ook opnieuw vuilniszakken en GFTstickers halen.
Let op: alle andere zaken blijven zoals voorheen (voor Corona) op afspraak.
We verwelkomen je graag!

