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30 JUNI 2021

OP ZOEK NAAR DE SCHATTEN VAN VLIEG

Ben je een jonge speurneus tussen 5 en 12 jaar? Heb je scherpe ogen en trek je er graag op uit 
om alles uit te pluizen? Ga dan deze zomer op zoek naar de Schatten van Vlieg.  
In het Prullenbos brengt een interactieve theaterwandeling je op het spoor van ‘Een blauwe 
vogel’. In Massemen ontdek je de mooiste, verborgen plekjes. En in Overbeke duik je in de 
geschiedenis van de verdwenen katoenfabriek. Op het einde wacht je telkens een beloning. 
Gratis, reserveren niet nodig.

Meer info: 09 369 26 78 - bibliotheek@wetteren.be - wetteren.bibliotheek.be

THEATERWANDELING   
27 juni tot en met 31 augustus 
THEATERWANDELING  
EEN BLAUWE VOGEL 
Prullenbos 
cc Nova i.s.m. bibliotheek 
 

FEESTWEEKEND  
2, 3 en 4 juli 
BARCODEWEEKEND BBQ 
CHIRO OVERSCHELDE  
Liefkenshoek 
leiding@chiro-overschelde.be 
0471 21 27 30 
 

IN WETTEREN Aanbod van 3 juli tot en met 17 juli

In de kalender UiT in Wetteren verzamelen we een greep uit de lokale vrijetijdsactiviteiten.  
Het volledige aanbod vind je op www.uitinwetteren.be.  
Wil je zelf een plaatsje voor je activiteit in de UiT-kalender,  
voer dan minimaal 3 weken op voorhand alle informatie in op www.uitdatabank.be. 
Dienst Cultuur - 09 366 31 04 – cultuur@wetteren.be  
cc Nova en De Poort - 09 365 20 20 - www.ccnovawetteren.be 
Dienst Toerisme - 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   

CONCERT  
3 juli – 16.30 uur 
JONG DJ-TALENT 
Cultuurcafé 
Molenstraat 2b 
tom.de.roose@me.com 
0475 75 90 95 
 

OPENDEURDAG    
3 en 4 juli – 14 uur  
OPENTUINDAG ’T VOSKESHOF 
Victor Van Sandelaan 95 
hilaire.de.vos@proximus.be 
0473 39 20 13 
 

FILM   
9 juli – 16 uur 
FILM IN ’T BOS  
Prullenbos  
info@prullenbos.be 
0490 56 85 99 
 

ETEN & DRINKEN   
9, 10 en 11 juli – 12 uur  
FIESTA EUROPA 
Dorpsplein Massemen  
roelandstorms@fiestaeuropa.eu 
0486 79 00 49 

FEEST IN OVERBEKE

De werken in de kerk van Overbeke zijn klaar.  
Het ontwijde gebouw heeft een transformatie  
ondergaan en wordt een levendige buurtplek.  
Op zondag 4 juli organiseert de buurt een feestelijke  
opening in en rond de kerk. 

Op het programma: plaatjes aanvragen met Radio Gigi, optredens, tentoonstellingen van 
lokale kunstenaars, tweedehands boekenverkoop, springkastelen en kinderanimatie, 
hapjes en drankjes, receptie, info over buurtwerking … Iedereen welkom tussen 14 en 19 
uur. 

Meer info:  
https://www.facebook.com/DeOverbekenaar 
overbekeboomt@gmail.com

THEATER VOOR VROEGE 
VOGELS

Wrijf de slapers uit je ogen en zet je 
voelsprieten op scherp. Op 10 en 11 juli kan je 
met een ietwat ongewone natuurgids mee op 
een verrassende dauwtrip in het mooie groen 
van Den Blakken en de Stuifduinen. 

‘DAUW’ is zowel een leuke theatervoorstelling 
als een wandeling voor grote en kleine 
mensen vanaf 6 jaar. ‘DAUW’ start om 7.30 
uur en duurt ongeveer een uur. Wie het 
vroege uur trotseert, krijgt na de wandeling 
een lekker picknickontbijt. Zin om mee op 
stap te gaan? Reserveer snel jouw plaatsjes 
via cc Nova. 

Info: cc Nova - 09 365 20 20 -  
www.ccnovawetteren.be

SPEELPLEIN IN BUBBELS

Ben je tussen 4 en 15 jaar oud? Dan bezorgt 
Speelplein WESP je een spetterende 
zomervakantie! Elke speelpleindag kan je 
bij ons spelen, ravotten, bouwen, knutselen 
en je helemaal uitleven. Onze animatoren 
staan te springen om je een leuke tijd te 
bezorgen. Het speelplein vindt plaats van 5 
juli tot en met 25 augustus. 

Ook dit jaar spelen we weer in bubbels. 
Vooraf kun je online inschrijven voor een 
hele week via reservaties.wetteren.be. 
Daginschrijvingen blijven ook mogelijk, maar 
enkel op het speelplein zelf. 

Wil je graag het speelplein eens uitproberen? 
Op 9 juli is het open speelpleindag. Kinderen 
spelen de hele dag gratis. Inschrijven in een 
bubbel is wel verplicht. Tot snel!

Info en inschrijvingen op  
www.speelpleinwetteren.be.  

CHECK JE CHIP!

Je kat of hond kwijtraken, je maakt het 
liever niet mee. Een gechipt dier vindt 
makkelijker de weg naar jou terug, tenminste 
als de contactgegevens gekoppeld aan de 
chip correct zijn én je die gegevens hebt 
vrijgegeven.

Sinds 1 mei staan je gegevens niet meer 
zichtbaar op de website van de databank 
DogID en CatID. Dat maakt het moeilijker 
om je te verwittigen als je hond of kat wordt 
gevonden. Zet daarom je gegevens openbaar 
en kijk meteen na of ze nog correct zijn.

Op checkjechip.be lees je hoe je tewerk 
gaat. Lukt het je zelf niet? Dan helpt je 
dierenarts graag.

LET OP VOOR PHISHING  
VIA WHATSAPP 

Yo WhatsApp? 
Wist je dat de app enkele instellingen 
wijzigde? Door de wijzigingen kan iedereen 
jouw nummer toevoegen aan een groep, zelfs 
mensen die je niet kent. 

So what? 
Door die wijzigingen kan je makkelijker 
slachtoffer worden van bijvoorbeeld phishing 
of oplichting.

Now what? 
Wijzig je instellingen in Whatsapp, zodat 
alleen je eigen contacten jou kunnen 
toevoegen aan bepaalde Whatsapp-groepen. 
Dat doe je als volgt: 
• Open de app Whatsapp 
• Ga naar instellingen 
• Kies account 
• Kies privacy 
• Kies groepen 
• Selecteer ‘contacten’ i.p.v. ‘iedereen’.

Het is een eenvoudige aanpassing die je heel 
veel narigheid kan besparen!



Wetteren Feest op 11 juli  
De Vlaamse feestdag vieren we op gepaste 
wijze in de stadstuin. Dit hebben we voor je 
in petto:   

17 uur: De Toâpe Geraapte 
Acht muzikanten, een geluidsman: klaar voor 
actie, verschillende muziekgenres en machtig 
veel goesting om te spelen. Rock, ambiance, 
liedjes uit de doos: alles in één mega medley.  

19 uur: The A-ties 
Kurt Burgelman en co nemen je terug mee 
naar de jaren ’80.  Het was een decennium 
van hoop en fluo aerobic-outfits, maar 
vooral ook van schitterende muziek.

21 uur: Finale EK voetbal 
Het cultuurcafé zorgt voor een groot scherm 
waarop de finale van het EK live te volgen zal 
zijn. Hopelijk zien we de Rode Duivels winnen!

De beleefzones 
Urban Jungle 
De eerste zone vind je aan de fontein. Het is 
er aangenaam toeven in onze urban jungle. 
Kom tot rust tussen de artistieke bloemen 
van Cazn of doe je schoenen uit en geniet 
van het blotevoetenpad. 

Speelzone 
Naast de fontein is er een heuse speelzone, 
waar kinderen zich kunnen uitleven op 
de klimmuur en het evenwichtsparcours. 
Bloemen en planten mogen uiteraard niet 
ontbreken. De natuur bakent de zone af. 

Beachvolley op de bloemenweide  
De bloemenweide op de Rode Heuvel is deze 
zomer een beachvolleyterrein. Er zijn twee 
terreinen beschikbaar.  
Iedereen mag met zijn vrienden, familie, 
ploeg … komen spelen. Voleyballen kan je 
lenen bij het infopunt op de Markt. 

Vertellingen TV Oost met Veerle 
Malschaert  
Geniet op 8 juli van een gratis voorstelling 
in de stadstuin met Veerle Malschaert, o.a. 
bekend van haar one woman comedyshows 
en acteerwerk in de serie ‘De Twaalf’ op één. 

Brouwerij Vicaris trakteert op een verfrissing. 
Iedereen is welkom vanaf 19 uur en de show 
start om 20 uur. Vergeet niet je eigen stoeltje 
mee te brengen!

Activiteiten

LET OP MET LIJMVALLEN 
DEZE ZOMER

Lijmbanden en plakstrips worden gebruikt 
om plaaginsecten te bestrijden. Ze worden 
aangeboden als milieuvriendelijke oplossing 
maar helaas zijn vleermuizen en vogels er 
vaak de dupe van, terwijl zij net natuurlijke 
insectenbestrijders zijn. Voorkom onnodige 
slachtoffers en gebruik ze niet of breng 
kippengaas aan op een kleine afstand van de 
lijmval. 

DE DROOMSPEELPLAATS VAN 
KLEUTERSCHOOL  
‘T KLIMOPJE

Kleuterschool ’t Klimopje droomde van een 
speelplaats om in en mét de natuur te spelen. 
Met de steun van MOS Provincie Oost-
Vlaanderen, boomverzorgers, ouders en 
grootouders realiseerden ze het voorbije jaar 
een groene oase waar de kleuters geprikkeld 
worden met modderkeukens, wilgentunnels … 
en hun fantasie de vrije loop kunnen laten. 

Ontharde en vergroende speelplaatsen zijn 
gezonder want ze koelen beter af, helpen 
tegen verdroging doordat regenwater 
kan insijpelen én zorgen voor een plek 
voor allerlei beestjes waarrond de school 
educatief kan werken. Niks dan voordelen 
dus.

ZWALUWENNAMIDDAG - 
ZONDAG 4 JULI

In Wetteren heeft de huiszwaluw het naar 
zijn zin in de omgeving van de Schelde. Op 
zondag 4 juli kan je met een natuurgids een 
zwaluwrondleiding volgen, start aan Rode 
Heuvel om 14 en 15.30 uur. De wandeling is 
ongeveer 4,5 kilometer en kan je met normaal 
schoeisel doen. Op de Jan Cooppalaard 
voorziet Natuurpunt een infostand, een hapje 
en een drankje.

We tellen ook de bezette nesten. Wil je graag 
meehelpen? Geef dan vooraf een seintje en 
breng je verrekijker mee. 

Wandelaars hoeven niet vooraf in te 
schrijven. Tellers geven een seintje voor  
2 juli op woonenleef@wetteren.be –  
09 369 00 50. Dit is een samenwerking 
met Natuurpunt Scheldeland en Regionaal 
Landschap Schelde-Durme.

JUBILARISSEN  
juni tot september 2021

Briljanten bruiloft  
Julianus Van de Vijver - Paula Raes  16/06/1956 
Oscar Maes - Magdalena Van Geluwe  05/07/1956 
Josephus Barbé - Judith Janssens  11/08/1956

Diamanten bruiloft  
Roger Van Poucke - Godelieve Jacobs 01/07/1961 
Erik Sevens - Yvonne Keppens  07/07/1961 
Walter Breydels - Maria Rasschaert  17/07/1961 
Antoine Ydiers - Frida Bossaer  19/07/1961 
Maurice Fiers - Marie De Martelaer  8/08/1961 
Willy Dauwe - Christiana Van Steendam 19/08/1961 
Etienne Spruyt - Ginette Vander Linden 21/09/1961

Gouden bruiloft  
Guido De Block - Viviane Bogaert  15/05/1971 
Christian Meirlaen - Godelieve De Bruycker 17/06/1971 
Dirk Van Waes - Nicole Mortier  1/07/1971 
Maurice Roelandt - Elfriede Eeckhout  2/07/1971 
Jaak Baert - Nicole Van Mossevelde  15/07/1971 
Freddy De Gussem - Liliane Roelandt  17/07/1971 
Jacques Polfliet - Linda Plové  17/07/1971 
Johny Vanhove - Frieda Pauwels  23/07/1971 
Romain Poppe - Gisèla Van Puymbroeck 28/07/1971 
Willy D’haeyers - Frida Van Heddeghem 31/07/1971 
Roland Batsleer - Lisette De Bruyn  04/08/1971 
Etienne Hulstaert - Christiane Merckx 07/08/1971 
André Van der Heyden - Huguette Droessaert 07/08/1971 
Mecit Cetin - Fadime Cetin  10/08/1971 
Isidoor De Pelecyn - Rita De Pauw  04/09/1971 
Daniël De Keyser - Linda Desterck  17/09/1971 
Edwin Danckaert - Annie Mertens  23/09/1971

REIZEN EN HET 
CORONACERTIFICAAT

Vanaf 1 juli kan je dankzij het corona-
certificaat reizen binnen Europa.  
Maar controleer ook of er specifieke 
maatregelen in jouw vakantieland(en) 
gelden op https://reopen.europa.eu/nl

Het digitaal coronacertificaat om binnen 
de Europese Unie vrij te reizen krijg je in 
deze gevallen: 
 Je bent volledig gevaccineerd  
 Je kan een negatieve PCR-test   
 voorleggen 
 Je bent recent genezen van corona

Je vindt het certificaat hier: 
 www.mijnburgerprofiel.be 
 www.mijngezondheid.be 
 via de CovidSafeBE app (mobiel) of  
 https://covidsafe.be/  
 via de centrale helpdesk  
 covid-certificatie: 078 78 78 50 

Meer informatie?  
www.vlaanderen.be/covid-certificaat 

Infopunt 
Steek de Markt over en bezoek het infopunt 
aan de kerk. Je kan er fietsen huren, wandel-
kaarten kopen, brochures meenemen …  
Ook voor sport- en spelmateriaal ben je hier 
aan het juiste adres. Onder meer gocarts en 
steps zitten in ons assortiment. 

Je kan het infopunt bezoeken op weekdagen 
van 13 tot 17 uur, op donderdag van 9 tot 17 
uur en tijdens het weekend van 10 tot 18 uur. 


