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Check op voorhand zeker of de activiteit doorgaat en wat de  

voorzorgsmaatregelen zijn! Op www.uitinvlaanderen.be of website/facebook  

van de organisator vind je  meer info.  

Gaat jouw evenement niet door? 

Vergeet niet om in de Uitdatabank aan te passen dat je activiteit geannuleerd is.  

Zo breng je meteen alle bezoekers op de hoogte. 
Wil je een activiteit organiseren?  

Let dan hierop: 

-  Evenementen in openlucht mogen maximum 400 deelnemers tellen. 

-  Evenementen die binnen doorgaan worden beperkt tot maximum 200 personen. 

-  Op evenementen is er steeds mondmaskerplicht. 

-  Het mondmasker bedekt neus en mond. 

Kijk zeker op www.covideventriskmodel.be.  

Voldoet je evenement aan alle voorzorgsmaatregelen? Dan kan het doorgaan! 

 

NB 336: aanbod van 19 september tot en met 2 oktober 2020

RESULTATEN 
HUISZWALUWTELLING 
BROEDSEIZOEN 2020

We telden in totaal iets minder bezette 
nesten dan in 2019 (toen 185) maar met 179 
nesten hebben we dit jaar toch alweer een 
indrukwekkend resultaat. 

Aan de huiszwaluwtil op Jan Cooppalaard 
telden we er t.o.v vorig jaar 2 meer en aan de 
voetgangersbrug zelfs bijna dubbel zoveel! 
Behoorlijk spectaculair als je bedenkt dat 
dit nog maar het tweede broedseizoen is na 
ingebruikname van de kunstnesten. Leuk 
detail: alhoewel er nog een paar kunstnesten 
vacant zijn, bouwden sommige koppels toch 
zelf een nestje.

Deze telling bewijst dat de schok van het 
verdwijnen van de nestplaatsen onder de 
oude passerelle goed werd opgevangen 
door het voorzien van kunstnesten 
onder de nieuwe brug en de zwaluwtil. 
Soortbescherming loont.

Met dank aan Natuurpunt Scheldeland, RLSD 
en vrijwilligers voor het meetellen.

TENTOONSTELLING   
19 september - 18.30 u 
MET VERVE - DIRK COLPAERT 
De Corridor, Olmenlaan 1 
 

BEGELEIDE UITSTAP   
20 september - 9 u 
PLANTENDETERMINATIE IN 
HET HOSPIESBOS  
start kruispunt Maelbroekstr./
Oordegemsestw.  
Natuurpunt Scheldeland 
minnebo.troch@pandora.be  
09 367 95 49  
last-minute 0478 82 87 81 
 

CURSUS   
Vanaf 21 september 
LINE DANCE 
Parochiezaal Christus Koning, 
Oude Aardeweg 39a 
 

FILM   
23 september – 14 u 
KIDS@THE MOVIES 
OLDSCHOOL DISNEY 
Prullenbos, Groenstraat 8  
 

Voor de contactgegevens  
van de gemeentelijke diensten  
of het volledige aanbod van Uit  
in Wetteren  
kan je terecht op  
www.wetteren.be.  

FILM   
24 september - 20 u 
HERINNERINGEN VAN EEN 
OORLOGSKIND 1939-1945 
door Alfons Vandenbussche 
De Corridor 
 

FEEST  
25 september – 20 u 
DJ IN DE BOSKEET 
Prullenbos, Groenstraat 8 
 

CURSUS  
26 september - 10 u  
FERMENTEREN - SAM DEWILDE 
Velt Wetteren  
De Poort 
 

BEGELEIDE UITSTAP   
27 september - 14 u 
PADDENSTOELENWANDELING 
IN HET HOSPIESBOS EN 
PAELEPELBOS 
Start kruispunt Maelbroekstr./
Oordegemsestw. 
Natuurpunt Scheldeland 
antoon.blondeel@skynet.be 
0477 32 16 78, liefst na 17u

KERMIS  
26 en 27 september  
Kermis Wetteren Ten Ede 
 

VOLKSSPORT   
28 september - 14.30 u 
KERMISSCHIETING OP DE 
STAANDE WIPPEN 
K.H.M. De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde Z/N, ten Ede 
 

CURSUS  
29 september - 19.30 u  
STOELYOGA 
LDC De Koffiebranderij 
CM 
gezondheidsbevordering.
oostvlaanderen@cm.be 
 

LEZING    
1 oktober - 19.30 u 
GEWRICHTEN IN DE KIJKER 
Parochiecentrum Overschelde, 
Liefkenshoek 
 

CURSUS   
2 en 9 oktober - 9 u  
ZIN EN ONZIN OVER HUMAN 
RESOURCES EN LEIDERSCHAP 
door Patrick Vermeren  
De Corridor, Olmenlaan

CAMBIO VOOR EEN 
SNELLE BOODSCHAP, 
ZONDAGSVISITE OF EEN 
LANGE REIS”

Cambio is even flexibel als jouw vrije 
tijd. Met de compacte stadswagen, 
kleine bestelwagen of de elektrische 
autodeelwagen. Eenmalig of frequent. 
In je eigen gemeente of tijdens een 
weekendje weg. 24/7, wat de dag ook 
brengt. 

Gebruik je één van de Wetterse 
cambio autodeelwagens? Dan 
parkeer je gratis in Wetteren (*). 

Word nog tot en met 30 september 
2020 lid van Cambio en krijg de 
opstartkost van €30 cadeau!

Gebruik hiervoor de code: 
“WetterenDeelt2020”. Voor meer 
informatie: www.cambio.be 

(*) niet geldig in parking Scheldekaai

COMPENSATIE 
PARKEERABONNEMENT 

Parkeren in Wetteren was gratis van 
half maart tot begin juni. Heb je 
een betalend parkeerabonnement 
in Wetteren dat geldig was in de 
maanden maart, april en mei? Dan 
krijg je een compensatie. 

Deze compensatie zal overeenkomen 
met de tijd dat jouw abonnement 
geldig was in deze gratis periode 
wegens corona. Het parkeerbedrijf 
OPC zal jou hiervoor rechtstreeks 
contacteren.

TAI JI VOOR BEGINNERS

Tai ji is een bewegingsvorm die lichaam 
en geest gezond houdt. De vloeiende 
bewegingen zijn sierlijk, langzaam en 
gecontroleerd en zijn geïnspireerd op 
bewegingen van dieren. Ze bevorderen 
de ademhaling, de concentratie en de 
coördinatie. Je voelt je evenwichtiger en 
meer stressbestendig.

Tai ji is voor iedere leeftijd.

De nieuwe reeks start op woensdag  
28 september in sporthal De Warande van 
10.45 uur tot 11.45 uur. De eerste les op  
28 september is gratis. Nadien betaal je €45 
voor 10 beurten. 

Uitpas met kansentarief -75 %.

PLEIN VOOR DE WARANDE 
WORDT GROENER

Het voorplein aan De Warande werd 
heringericht door een aannemer in dienst 
van de gemeente. Een deel van de bestaande 
asfaltverharding maakt nu plaats voor 2 grote 
verhoogde groenzones.  
Op het plein kunnen 3 bussen parkeren.  
De aanwezige boordstenen van de bestaande 
busparkeerplaatsen werden verlengd 
en de perrons werden heraangelegd 
in betonstraatstenen om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen het perron en 
de busparkeerplaats. 

De bestaande kiss&ride-zone langs 
de Warandelaan werd uitgebroken en 
heraangelegd als voetpad. Er werd reeds 
een nieuwe kiss&ride-zone voorzien op de 
parking. Voor personenwagens is er een grote 
parking op het domein.



Nieuwe start in de  
KunstAcademies  

Week  
van de Vrede 

Zwemmen  
in september

Naar aloude en goede traditie neemt 
Wetteren ook in 2020 deel aan de 
Internationale Week van de Vrede. 
Tijdens de week van 21 september 
vragen we bijzondere aandacht voor de 
atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki 
(op 6 en 9 augustus 1945). Het is immers 75 
jaar geleden dat twee kernbommen beide 
steden met de grond gelijk maakten en 
meer dan 200.000 dodelijke slachtoffers 
maakten. Ondanks deze verschrikkelijke 
gebeurtenis staan er vandaag wereldwijd 
14.000 kernwapens opgesteld. Daarom ijvert 
Wetteren vandaag mee voor een complete 
kernontwapening. 

We zetten ons engagement in de kijker door 
de vredesvlag uit te hangen op verschillende 
plaatsen in Wetteren. Bovendien 
ondertekende het lokaal bestuur vorig 
jaar het ICAN Cities Appeal (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons), 
waardoor de gemeente steun geeft aan het 
VN-kernwapenverbod uit 2017 en de regering 
oproept om het Verdrag te ondertekenen en 
te bekrachtigen. 

Na een lange periode van inactiviteit was 
zwempret in Wetteren terug mogelijk vanaf 
1 juli. Toen mocht het openluchtbad zijn 
deuren openen, onder strikte voorwaarden. 
Het lokaal bestuur Wetteren wil jullie zo 
veel mogelijk de kans geven om te blijven 
zwemmen, ook in september.

Vanaf zaterdag 12 september kan je terug 
zwemmen in het binnenbad. Ook binnen 
kan zwemmen op een veilige manier met 
coronamaatregelen. Zo is het maximum 
aantal toegelaten zwemmers lager dan 
gewoonlijk. Tussen de verschillende 
zwemblokken worden de lockers en cabines 
ontsmet. 

Het publiek zwemmen wordt opgedeeld 
in blokken voor baantjeszwemmen en vrij 
zwemmen. Hiervoor schrijf je online in. Koop 
je je ticket liever aan de kassa, dan kan dat 
tijdens de openingsuren van het zwembad 
zolang er plaats is voor de gewenste uren. 
Meer info over openingsuren en inschrijven 
vind je op de website van De Warande.

Let op: de uren van de tijdsblokken geven 
aan vanaf wanneer je het gebouw binnen 
mag en wanneer je het gebouw moet verlaten 
hebben. Dit geeft het personeel de kans om 
alles goed te reinigen en ontsmetten. 

We vragen de bezoekers om ook andere 
coronamaatregelen te volgen, zoals het 
ontsmetten van de handen en het dragen van 
een mondmasker. Tijdens het zwemmen mag 
het mondmasker af.

 
Meer info: 
Sport- en Recreatiedomein De Warande 
Warandelaan 14 
9230 Wetteren 
09 369 01 86 
onthaal.zwembad@wetteren.be 
www.dewarandewetteren.be 
facebook.com/DeWarandeWetteren

De KunstAcademies hebben de deuren 
weer opengezet! Met de nodige 
preventiemaatregelen kunnen alle 
afdelingen opnieuw alle leerlingen 
ontvangen voor het volgende schooljaar. 

Een opleiding aan de afdeling Muziek & 
Woord kan vanaf 6 jaar. Voor 6 en 7-jarigen: 
Initiatie in muziek en woord, waarbij kinderen 
op een speelse, spontane wijze kennismaken 
met beide artistieke werelden.  
Vanaf 8 jaar kan je kiezen voor een opleiding 
Muziek of Woord of allebei! 
Voor beide studierichtingen zijn er 
afzonderlijke leertrajecten voor volwassenen 
(vanaf 15 jaar). 

Een opleiding aan de afdeling Beeld kan 
vanaf 6 jaar. Van 6 tot 11 jaar: éénmaal per 
week : woensdag of zaterdag: knutselen, 
boetseren, tekenen, animatie, … 
van 12 tot 17 jaar: éénmaal per week: 
woensdag of zaterdag: ruimtebeeld, animatie, 
driedimensionaal, keramiek, tekenen, 
schilderen. 

vanaf 16 jaar: animatiefilm, filmkunst, fotokunst, 
keramiek, tekenkunst, schilderkunst.

Nieuw vanaf  1 september: 
Animatiefilm en fotokunst op dinsdag  
van 18.30 - 22 u.  
Animatiefilm voor kinderen vanaf 8 jaar  
op zaterdag van 9 - 10.40 u of van 10.50  – 12.30 u.

Inschrijven kan nog tot en met 30 september,  
tijdens openingsuren secretariaat: 

Beeld  Muziek & Woord 
ma-wo 13.30-22.00 u ma-wo-do 13.30-20.00 u 
din 13.30-17.00 u din 13.30-19.00 u 
za 09.00-12.30 u vrij 13.30-18.00 u 
  za 08.30-12.30 u

Meer info:  
www.wetteren.be/kunstacademies 
kunstacademie@wetteren.be 
Muziek en Woord: 09 369 24 90 (Schooldreef 40) 
Beeld: 09 366 00 54 (Schoolstraat 23)

Tot slot onderzochten we of er in de 
gemeentelijke fondsen geen investeringen in 
kernwapenproductie zijn opgenomen.

Omdat België nog steeds Amerikaanse 
kernbommen op zijn grondgebied heeft, 
sturen alle deelnemende burgemeesters op 
21 september een gezamenlijke open brief 
aan de regering met de oproep om een open, 
democratisch en transparant debat hierover 
te voeren.

Wil je meer weten over de Internationale 
Dag van de Vrede op 21 september?  
Surf dan naar www.dagvandevrede.be

NIEUW SEIZOEN  
START IN CC NOVA

Sinds 3 september kan je weer tickets 
reserveren voor je favoriete voorstellingen 
in cc Nova. Wegens onvoorspelbare 
omstandigheden in coronatijd is dit nu 
enkel voor data in september en oktober. 
Vanaf 1 oktober kan je reserveren voor 
voorstellingen in november en december. 

Er zijn dit jaar geen vriendenpassen. Je kan 
tickets bestellen voor jouw bubbel met een 
maximum van 10 personen per voorstelling. 
Voor iedere voorstelling wordt ook een 
wachtlijst aangelegd.

Programmawijzigingen blijven het hele 
seizoen mogelijk.  
 
Op www.ccnovawetteren.be  
vind je de laatste updates.

MONDMASKERPLICHT IN 
WETTEREN VERSOEPELD 

Naar aanleiding van de nationale 
aanbevelingen heeft de 
wekelijkse crisiscel beslist om de 
mondmaskerplicht in Wetteren te 
versoepelen. In de bebouwde kom is 
het niet langer altijd verplicht om een 
mondmasker te dragen. 

Let op, het is wel nog verplicht een 
mondmasker op zak te hebben. Je 
moet ook steeds een mondmasker 
dragen wanneer afstand houden 
met mensen buiten je bubbel niet 
mogelijk is en op drukke plaatsen.  

We rekenen hiervoor op het gezond 
verstand van onze inwoners. De 
kans op verspreiding is reëel als je 
bijvoorbeeld babbelt tegen elkaar en/
of geen afstand kan houden. 

Verder gelden de nationale regels:  
het mondmasker is verplicht op 
plaatsen zoals op het openbaar 
vervoer, markten, horecazaken,  
in winkels, in openbare gebouwen, bij 
evenementen … Meer info hierover: 
www.info-coronavirus.be

De versoepeling in Wetteren slaat dus 
enkel op de mondmaskerplicht in de 
straten binnen de bebouwde kom.

Samen houden we het veilig!


