IN WETTEREN

SPORT

NB 332: aanbod van 19 juli tot en met 7 augustus 2020

KNUTSELEN

KAMP

juli en augustus

1 augustus – 14 u en 15.45 u

augustus

ZWEMMEN IN OPENLUCHT

STUDIO FLAMINGO IN HET GRAS

THEMAKAMPEN

in blokken van 9.30 u tot 14.15 u
of van 15 u tot 20 u
Reserveren is verplicht
Zwembad De Warande

terras en stadstuin
cc Nova

Idee Kids vzw
Mariagaard,
Oosterzelesteenweg 80		
Info@ideekids.be
09 210 80 00
www.ideekids.be

MUZIKALE WANDELROUTE

juli en augustus

ZOMERSE MONUMENTEN MOMENTEN

Elke zondag in juli en augustus
Info Dienst Toerisme
vooraf inschrijven

Ook al zijn heel veel Wetteraars in
vakantiemodus, het coronavirus is
nog altijd overal aanwezig.
Blijf daarom alert!

BELPOP BONANZA WETTEREN

Jan Delvaux, Jimmy Dewit en aka
DJ Bobby Ewing
cc Nova 		

TENTOONSTELLING

augustus
FOTOGRAFIE
“ESOTERIC INFLUENCES”

ZOMERSE MONUMENTEN MOMENTEN

19 juli – 10 u en 14.30 u
KAPEL ST JOZEF

verzamelen parking wit-geel Kruis
Dienst Toerisme
vooraf inschrijven
Nieuwsbrief 332 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

FILM

25 en 26 juli – 16 u, 18.30 u en 21 u
@THE MOVIES IN THE BACKYARD

terras en stadstuin
cc Nova
MUZIEK

IK BESCHERM JOU EN JIJ
BESCHERMT MIJ

Casa Serena, Kerkstraat 5		
In de kalender UIT in Wetteren
verzamelen we vrijetijdsactiviteiten van
				
DAGWANDELING

1 augustus
DE MOLENBEEK VAN BRON TOT
MONDING.

Pasar Wetteren Lede rondom
(24 km)
Start 9.15 u en 9.30 u busparking
station Wetteren.
simon.wandelen@proximus.be
0495 48 51 02
KAMP

1 augustus – 15 u en 17 u

3 augustus tot 7 augustus

DE TRAWANTEN

THEATERKAMP

terras en stadstuin
cc Nova

‘NIGHT AT THE MUSEUM’

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

Sport- en Recreatiecentrum
Openbare Bibliotheek
De Warande
09 369 26 78
wetteren.bibliotheek.be
Sport- en Jeugddienst 		
Sporthal De Warande
				

Heb je vragen voor of na je reis naar het
buitenland? Check dan www.diplomatie.be.
Je vindt er de meest recente informatie,
FAQ en reisadviezen.
Blijf je masker dragen waar 1,5 m afstand
houden moeilijk is. Ook in kleine ruimtes of
op plaatsen waar veel mensen samenkomen.
Het is nog steeds verplicht je masker te
dragen op het openbaar vervoer en sinds
kort ook bij contactberoepen, in winkels en
winkelcentra, in bioscopen, theaterconcert- en conferentiezalen, auditoria,
gebedshuizen, musea en bibliotheken.
Blijf je handen wassen en ontsmetten.
Blijf waakzaam voor dat gemene virus
tot we een vaccin hebben.

ZOMERSE ZATERDAG

JUBILEA

Zaterdag 25 juli,
de laatste zomerse zaterdag!

BRILJANTEN BRUILOFT

In de winkelstraten geniet je van straattheater
en kan je interessante koopjes doen.
Je haalt ook best je dansschoenen uit de
kast want we voorzien ‘lijndansen’ vanaf 15u
op de Markt.
’s Avonds sluit de band PONYKAMP af met
een knaller van een optreden.

Hoe kan je Wetteren
vlot en veilig bereiken?
Rondom het centrum zijn er enkele grote
parkings gelegen.
Parking Scheldekaai: gratis tot midden
september.
Tijdens de zomerse zaterdagen kan je in
het volledige centrum gratis en onbeperkt
parkeren. Op andere dagen geldt het
normale parkeerregime.

Arthur De Jonge - Zulma Van der Elst
Marcel De Knijf - Paula De Moor

7/07/1955
16/07/1955

Leon Van Mossevelde - Angèle Schepens		

13/08/1955

Jerome Colman - Magdalena Moens

27/08/1955

Georges De Rocker - Josephine Walgraeve		

15/09/1955

DIAMANTEN BRUILOFT
Fredy Couché - Godelieve Bombeke

11/06/1960

Willy Temmerman - Adriana Verniers

11/06/1960

Ferdinand De Kerpel - Godelieve Impens

14/07/1960

Paul De Mey - Rosetta Brantegem

4/07/1960

Etienne Bovyn - Christiana Van de Velde

15/07/1960

Lucien Brisard - Agnès Leeman

16/07/1960

Cesar Joliet - Jeanette Vervondel

16/07/1960

Paul Deplancke - Maria Bruyninckx

26/07/1960

Marcel Coppens - Ananie Van De Velde

10/08/1960

Gustaaf De Smet - Gabriella Bogaert

13/08/1960

Willy Goossens - Yvienne Maes

27/08/1960

GOUDEN BRUILOFT
Marcel Fiers - Irène Antheunis
Rene D’Hamer - Rita De Vuyst

5/06/1970
6/06/1970

René De Wilde - Jacqueline Bambust

26/06/1970

Adolf De Saeger - Yolande De Wannemaeker		

27/06/1970

Honore Pauwels - Marga De Ridder

30/06/1970

Freddy Lammens - Monique De Jonghe

7/07/1970

Marc Van den Broecke - Agnes Schreyen

9/07/1970

Willy Van Assche - Godelieve De Corte

14/07/1970

Jean-Pierre Dauwe - Erna Van Helleputte

17/07/1970

Johny Goossens - Christiane De Winter

17/07/1970

Dirk Maes - Magda Raman

17/07/1970

Alex Braeckman - Frida De Vuyst

20/08/1970

Mehmet Kayim - Senay Yener

20/08/1970

Roland Huylebroeck - Anny D’Haeseleir

27/08/1970

09 369 84 70
onthaal.sporthal@wetteren.be

Willy Van Gyseghem - Maria De Geyter

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

Gomar Bracke - Christiane De Wael

10/09/1970

Marc Herrebaut - Jeanine Eeckman

25/09/1970

Freddy Devreese - Anne Van De Velde

26/09/1970

4/09/1970

22 JULI 2020

OP ZOMERKAMP

Op zaterdag 11 juli 2020, kort na de
middag brandde de schutterstoren in de
stationsbuurt volledig af. In een deel van
de omliggende straten verspreidde zich
asbesthoudend materiaal.
Een gespecialiseerde firma verwijderde
dezelfde avond en de volgende dagen het
aanwezige asbest op deze straten, pleinen
en voetpaden.
Tijdens de brand vielen er gelukkig geen
slachtoffers. Voor medische richtlijnen en de
opruimactie werkte de gemeente met info
en regels van OVAM (Openbare Vlaamse
Afvalstoffen Maatschappij) en CCVO (Crisis
Centrum Vlaamse Overheid). De resultaten
van de luchtmetingen, om de eventuele
aanwezigheid van asbest te controleren op
verschillende plaatsen, zijn geruststellend.
De gemeente heeft een asbestdeskundige
aangesteld om burgers die melding maken
over gevonden asbest in hun tuin op te
volgen. Als het om een handvol stukjes gaat,
dan kan je ze ook zelf verzamelen.

Buurtbubbels
zomer 2020

© Sem De Winter

Brand in
schutterstoren

Gebruik wegwerphandschoenen, benevel
met water, stop alles in een afgesloten
plastic zak en breng dit gratis naar het
containerpark. Tijdens en na regenbuien
kunnen huizen in de getroffen zone veilig
verlucht worden.
De omwonende Wetteraars kregen al
infobrieven in hun bus. Heb je nog vragen?
Dan vind je heel wat antwoorden op onze
website www.wetteren.be of contacteer
09 369 00 50.
De oude schutterstoren was een beschermd
monument opgebouwd uit een metalen
constructie die volledig met hout bekleed
was en bezet met leien in asbest. Nu blijft
enkel de metalen constructie overeind staan.
Deze toren was een overdekte staande wip
voor schutters die dateert uit 1933 en sinds
2005 beschermd als monument.

Wees slimmer
dan de dief
en draag zorg
voor je gerief!

Deze zomer zijn er jammer genoeg geen
grote evenementen mogelijk.
Maar kleinschalig en dicht bij huis wel.
Als Wetteraar zal je in je eigen straat
of wijk kunnen deelnemen aan kleinere
activiteiten of evenementen. Of er zelf
eentje organiseren, in openlucht. Ontdek
welke kant en klare “buurtbubbelpakketten”
Lokaal bestuur Wetteren klaar heeft!
Buurtfilms in openlucht:
Overbeke (19/7), Ten Ede (2/8), Massemen
(9/8), Kwatrecht (16/8), Overschelde (23/8) en
in Westrem (30/8). Telkens met maximaal 100
zittende toeschouwers. Breng zelf je stoeltje
of dekentje mee en geniet van de film om
16 uur of om 20 uur.
Wil je als straat of buurt een film aanvragen
op een ander moment? Verzamel dan
handtekeningen van ten minste 5 gezinnen en
organiseer het gezamenlijk. Dat kan als je het
bekend maakt en promoot in jouw buurt en
openbaar en toegankelijk houdt.

Interesse in spel- en sportkoffers vol leuke
reuzespelen? Zolang het in het openbaar
is en toegankelijk blijft voor iedereen.
Bekendmaken en promoten in de buurt bij de
doelgroep is noodzakelijk (max. 2 keer per
zomer en per straat).

De cijfers van onze lokale politie tonen aan
dat er vaak fietsen worden gestolen. Voor
het slachtoffer is dit altijd een jammere
zaak.

Als vereniging, wijk, straat, buurt of handelaar
kan je een zomerprojectsubsidie aanvragen.
Het is heel eenvoudig.
Via het gezellige pop-up infopunt op de
Markt of via de online formulieren op
www.wegvanwetteren.be of
www.wetteren.be bezorg je ons jouw
aanvraag.
Ook voor de buurtbubbelpakketten en het
aanvragen van speelstraten volg je dezelfde
wegen.

Je fiets laten registreren is volledig gratis!
Nu wordt er met fraudebestendige stickers
gewerkt die de fiets niet beschadigen.

Dit kan je zelf doen:
l

Speelstraten kennen we al langer. Deze
straten worden geheel/gedeeltelijk afgesloten
en geven absolute voorrang aan spelende
kinderen en voetgangers. Alle info en
voorwaarden vind je op www.wetteren.be/
een-speelstraat-organiseren.

Fietsregistratie

l

l

l

l

Maak je fiets altijd slotvast. Gebruik
een stevig en degelijk slot of zelfs 2
verschillende sloten bvb. ringslot en
kettingslot.
Bevestig je fiets, met kader en voorwiel,
aan een vast voorwerp of maak
verschillende fietsen aan elkaar vast.

In Wetteren kan dit op woensdagnamiddag,
van 13u tot 16u, bij de technische dienst in de
Peperstraat.

De vakantie is al bijna halverwege, begint de
verveling al toe te slaan? Geen zorgen, op
kamp zal je je zeker amuseren.
We hebben nog een paar kampen voor jullie
klaar staan in augustus. Ga je mee muziek
maken met verschillende instrumenten of
schitter je graag in een theatervoorstelling?
Of leef je je liever sportief uit en leer je
tegelijkertijd Engels?
Voor de volgende kampen zijn er nog
plaatsen vrij:
03/08 – 07/08 On Wheels (kleuters)
Theaterkamp ‘Night at the museum’ (lager)
10/08 – 14/08 Kleutermuziekkamp
17/08 – 21/08 Triatlonkamp (11-16 jaar)
24/08 – 28/08 Superheldenkamp (kleuter)
24/08 – 28/08 Taalsportkamp The Young
Olympians (10-12 jaar)
Inschrijven kan via reservaties.wetteren.be

ZOMERSLUITING
GEMEENTEDIENSTEN
Volgende diensten zijn gesloten op:
Bib Overbeke/ Massemen:

Toch diefstal?

10/08 – 29/08

Laat niets achter in je fietstas of op de
bagagedrager. Verwijder alle toebehoren
zoals fietspomp, fietscomputers,
afneembare verlichting, drinkbus, enz.

Doe meteen aangifte bij de politie.
Aan de hand van een fietspas of een foto van
je fiets kan dit makkelijker.

29/06 – 02/08

Laat je fiets registreren.

Check de website
www.gevondenfietsen.be om te zien of je
fiets is teruggevonden. Herken je jouw fiets?
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met
de lokale politie. Na 3 maanden worden
de gevonden fietsen eigendom van de
gemeente.

Fietsdieven en helers rekenen erop dat
niemand iets tegen hen onderneemt.
Meld het altijd als iemand een fietsslot
kraakt of een fiets op straat tracht te
verkopen.

Sporthal:
De Koffiebranderij:
11/07 – 22/07
Academies
voorlopig gesloten tot 27/08
Het gemeentehuis is in juli en augustus
op dinsdagavond geopend tot 19 uur.

ASBEST LATEN RECYCLEREN
KAN WEER
Sinds 14 juli 2020 aanvaarden
recyclageparken opnieuw verpakt gebonden
asbestcement en je kan asbestmaterialen
ook weer laten ophalen.
Asbestophaling aan huis kan via het
asbestloket van Verko. Maak een afspraak
via asbestloket@dds-verko.be of 052 25
18 11 (enkel op maandag en dinsdag). Je
vindt er ook beschermingssets, platen- en
kuubzakken om asbest veilig en grondig te
verpakken.
Wil je liever zelf de verpakte materialen
binnenbrengen op het recyclagepark?
Dat kan op woensdag en donderdag zonder
afspraak, voor andere weekdagen is een
reservatiebewijs nodig.
Reservatie recyclagepark via
reservatierecyclagepark.dds-verko.be.
De recyclageparken verkopen beschermingssets en foliezakken voor het verpakken van
golfplaten. Je mag enkel met asbest dat
vooraf thuis werd verpakt het park betreden.
Asbest verwijderen vergt de nodige kennis en
bescherming.
Via www.dds-verko.be/asbestloket geeft
Verko de nodige tips om hechtgebonden
asbestcement veilig weg te nemen en te
verpakken.

