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13 JULI 2022

ONTDEK HET NIEUWE 
PROGRAMMA VAN CC NOVA 

Wist je al dat het nieuwe programma van 
cultuurcentrum Nova online staat? Scrol 
door de website en ontdek wie er naast Stef 
Bos, Wouter Deprez, Hugo Matthysen, Bart 
Herman en Spinvis nog naar Wetteren komt.  

Op het lijstje staan niet alleen bekende 
namen. Ook heel wat lokale helden en 
opkomende talenten kregen een plek. 
Meskerem Mees en Naima Joris ken je 
misschien al? Cultuurcentrum Nova is er 
echt voor iedereen. Wist je dat je zelfs geen 
Nederlands moet kennen voor een avondje 
Nova? Er zijn ook activiteiten zonder taal of 
voor wie net Nederlands leert.  

Ontdek het volledige aanbod op  
www.ccnovawetteren.be.  
De ticketverkoop voor de 
najaarsvoorstellingen start op 30 augustus. 

 

WORD JIJ BUDDY?

Buddywerking Brugwacht organiseerde met 
de bib een spelletjesavond voor buddy’s en 
nieuwe kandidaten. Het werd een prachtige, 
warme avond. Deelnemers waren direct 
overtuigd: het buddyschap is een leerrijke 
ervaring én een meerwaarde voor beide 
partijen! Je krijgt nieuwe inzichten en de 
kans om nieuwe mensen en andere culturen 
te leren kennen. Het geeft je zelfvertrouwen 
een boost, bevordert de kennis van het 
Nederlands en dus ook de spreekdurf.

Interesse om buddy te worden?  
Registreer je op  
www.wetteren.be/registratie-buddywerking 
of mail naar integratiedienst@wetteren.
be. Wij dompelen je graag onder in dit 
sociale integratieproject en wie weet kan jij 
binnenkort met je buddy naar een van de 
Wetterse zomeractviteiten.

Het volledige overzicht van 
evenementen in Wetteren vind je ook 
op www.uitinwetteren.be. Organiseer 
je zelf een evenement en zie je dat 
graag in de nieuwsbrief verschijnen? 
Voer dan minstens 3 weken op 
voorhand alle informatie in op  
www.uitdatabank.be 

JULI EN AUGUSTUS
Het Bankje – OPENDOEK 
Theater in de straten via QR-code 
Tot en met 30 september 
Diverse straten 
cc Nova  
www.ccnovawetteren.be 
 
Zomer Van vlieg 
Er hangt een geurtje in de bib 
Tot en met 31 augustus 
Bibliotheek Wetteren 
https://wetteren.bibliotheek.be

16 JULI
Initiatie graffiti/streetart
STROOM-festival
Atelier Cazn, Villain XIII straat 1
toerisme@wetteren.be

21 JULI
Schieting op Staande Wip(pen) 
Ten Ede 
KHM De Verenigde Vrienden, 
Bellevoorde 
14.30 uur 
secretariaatdvv@gmail.com 

23 JULI 
Dag van het trekpaard 
Landelijke Gilde Wetteren 
Noordlaan 187 
13 uur 
wetteren-centrum.landelijkegilden.be

24 JULI 
Oude Tractor Treffen 
Landelijke Gilde Wetteren 
Noordlaan 187 
8 uur 
wetteren-centrum.landelijkegilden.be

27 JULI
Small Group training  
Summer Edition 
Fit&Well2DAY Bond Moyson 
Felix Beernaertsplein 65 
www.solidaris.be 

28 JULI
Vijversessies - The Visual (NL) 
Café Posthotel 
Stationsplein 11  
21 uur 
www.cafeposthotel.be

30 JULI
Wettrock 
J&D organisations 
Stationsplein 
Wettrock.eventgoose.com
   

6 AUGUSTUS
Paardenommegang 
Koninklijke VZW Oogstfeesten 
Kortenbos Massemen 
Kruisstraat 
17.45 uur 
www.oogstfeesten-kortenbos.be 
 
Oogstfuif op zaterdag 
Koninklijke VZW Oogstfeesten 
Kortenbos Massemen 
Kruisstraat  
21 uur 
www.oogstfeesten-kortenbos.be

7 AUGUSTUS
62ste Oogststoet 
Van de akker tot de bakker  
Koninklijke VZW Oogstfeesten 
Kortenbos Massemen 
Wijk Kortenbos 
15 uur 
www.oogstfeesten-kortenbos.be 
 
Oogstfuif op zondag 
Koninklijke VZW Oogstfeesten 
Kortenbos Massemen 
Kruisstraat  
20.30 uur 
www.oogstfeesten-kortenbos.be

11 AUGUSTUS 
Dwars door Wetteren 
WTC Lambroek 
Geschikt voor G-sporters met een 
mountainbike 
’t Boerenparlement 
Varekouter 34  
www.wtc-lambroek.be

14 AUGUSTUS
Sportfeest KLJ Wetteren 
Dompelhoekstraat 23a 
8.00 uur 
www.klj-wetteren.be

19 AUGUSTUS
Picnic Music – Papa & ik 
Cultuurcafé Nova 
Molenstraat 2 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be

20 AUGUSTUS
Vijfjarig Jubileum Café Posthotel 
met Lefwerk, pizza en afterparty 
Café Posthotel 
Stationsplein 11 
21 uur 
www.cafeposthotel.be

25 AUGUSTUS 
Vijversessies –  
Caspar Auwerkerken 
Café Posthotel 
Stationsplein 11  
21:00 
www.cafeposthotel.be 
 
Openluchtfilm 
King Richard 
cc Nova 
Provinciaal domein Den Blakken 
Wegvoeringstraat 308 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

26 AUGUSTUS 
Picnic Music – Patsy’s Flying 
Cultuurcafé Nova 
Molenstraat 2 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be

27 AUGUSTUS 
Short Wood –  
Theater Muziek Festival 
Oordegemsesteenweg 304 
14 uur 
www.shortwood.eu  
 
Schieting op Staande Wip(pen) 
Ten Ede 
KHM De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde 
14.30 uur 
secretariaatdvv@gmail.com 
 

De grote voetafdruk van een 
klein instrument 
Steven Troch - verhaal 
en geschiedenis van de 
mondharmonica 
De Corridor, 
Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

1 SEPTEMBER
Vijversessies – The Antler King 
Café Posthotel 
Stationsplein 11  
21 uur 
www.cafeposthotel.be

2 SEPTEMBER 
Picnic Music – Retouche 
Cultuurcafé Nova 
Molenstraat 2 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be

4 SEPTEMBER
Vijversessies – Sitting Duck 
Café Posthotel 
Stationsplein 11  
21 uur 
www.cafeposthotel.be

8 SEPTEMBER 
The Sci-Fi Soundtrack, een 
muzikale lezing van Robin Broos 
De Corridor 
Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

Beachvolleyballen 
Deze zomer kan je weer 
beachvolleyballen in 
Wetteren. Je vindt een tijdelijk 
beachvolleybalterrein achter de 
oude sporthal. De pleinen zijn 
voor iedereen beschikbaar tot 
18 september. Breng je eigen 
bal mee! 

Kunstroute 
#herecomestheflood 
Ontdek de prachtige 
Scheldevallei en de 23 foto’s 
van fotograaf Rem van 
den Bosch in één klap tijdens 
de #herecomestheflood 
kunstroute van STROOM-
festival. Ze stippelden een 
fietsroute voor je uit waarlangs 
je alle fotokubussen kan 
bewonderen. De route loopt 
ook door Wetteren en één 
van de kubussen vind je 
onderaan de fietsbrug aan 
Kapellendries. Meer info op 
www.festivalstroom.be.

Leerrijk wandelen of fietsen 
Zin in een wandeling of fietstocht 
met gids door onze mooie 
gemeente? Sluit op 17 juli aan 
bij de fietstocht ‘Huisnijverheid 
tot industrie’. Of ga mee met de 
wandeling ‘Cultuurhistorisch 
Wetteren en zijn industrie’ op  
31 juli. We starten telkens op 
de Markt. Beide activiteiten zijn 
gratis, maar schrijf je wel in via  
toerisme@wetteren.be  
of 09 366 31 04.



Nieuw Jeugdhuis SOCK
Werken aan Zuidlaan  
in augustus

Communicatie in Wetteren: 
resultaten van de bevraging

De jeugd van Wetteren moest het enkele 
jaren zonder jeugdhuis stellen, maar 
daar komt heel binnenkort verandering 
in. Een groep enthousiaste jongeren is al 
maanden bezig met het oprichten van het 
gloednieuwe jeugdhuis SOCK dat op 16 juli 
de deuren opent. 

Het nieuwe jeugdhuis bevindt zich in de 
kelder van de voormalige kousenfabriek op 
de vernieuwde site Cordonnier, waar ook de 
KUNSTacademie is.  
De voorbije maanden werkten de jongeren 
en het gemeentepersoneel hard om de 
kelderverdieping klaar te stomen voor de 
Wetterse jeugd. 

Het jeugdhuis is er voor en door jongeren 
en draait 100% op hun vrijwillige inzet. In 
februari 2022 werd een nieuwe vzw opgericht 
met zes jongeren in het bestuur. Ze kregen 
steun van Formaat - de koepelorganisatie 
die jeugdhuizen in Vlaanderen en Brussel 
ondersteunt - en van het team Jeugd en 
Sport van Lokaal Bestuur Wetteren.

Samen met het Agentschap Wegen en 
Verkeer, Infrabel en Aquafin werken we 
aan een vernieuwing van de Zuidlaan en 
de Acaciastraat. In augustus beginnen we 
met de aanleg van de fietspaden tussen de 
kruispunten met de Brusselsesteenweg en 
de Bloemluststraat. Tot oktober werken we 
aan de zuidkant van de weg. Tegelijkertijd 
werken we aan de herinrichting tussen de 
Bloemluststraat en de Acaciastraat. 

Omleidingen vanaf 2 augustus 
• Fietsers rijden in beide richtingen via  
 het fietspad parallel aan de spoorweg,  
 via de Spoorweglaan en de Victor van  
 Sandelaan.  
• Voor lokaal gemotoriseerd   
 verkeer geldt eenrichtingsverkeer  
 van de Brusselsesteenweg   
 tot de Acaciastraat. In de omgekeerde  
 richting volg je een omleiding via de  
 Noordlaan, Kwatrechtsesteenweg   
 en Brusselsesteenweg.  
 In de Acaciastraat (tussen de   
 Warandelaan en de hoek met de Zuidlaan)  
 blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

 

Jeugdhuis SOCK wil een veilige 
ontmoetingsplek zijn waar jongeren zich 
thuis voelen en waar ze nieuwe mensen leren 
kennen. De naam SOCK verwijst niet alleen 
naar de voormalige kousenfabriek, maar staat 
ook voor ‘Sociaal OntmoetingsCentrum in 
de Kelder’. Jongeren kunnen in het jeugdhuis 
terecht voor baravonden, activiteiten en 
feestjes. Wie wil kan zelf de handen uit de 
mouwen steken en als vrijwilliger meehelpen.

Op 15 juli is de officiële opening waarvoor 
ook de buurtbewoners uitgenodigd zijn. 
Een dag later organiseert het jeugdhuis een 
eerste knalfeestje met topmuziek en een 
topsfeer.

Wil je meer weten? Surf naar www.jhsock.be 
of kijk op de Facebook- of Instagrampagina 
van jeugdhuis SOCK.

• Vrachtverkeer op grote afstand volgt  
 een omleiding via de Paepestraat,   
 Ledebaan, Hoogstraat, Gentsesteenweg,  
 Grote Steenweg en Brusselsesteenweg.

Bereikbaarheid en parkeren 
Vanaf 1 augustus is er een parkeerverbod in 
de werkzone tussen 7 en 19 uur. Woningen 
en handelszaken in de werkzone blijven 
maximaal toegankelijk. 

De wijk Boergondisch Kruis kan je enkel 
bereiken via Gemoedsveld of Oude 
Wetterstraat. De industriezone Kwatrecht-
Zuid tussen de Zuidlaan en de Schelde kan 
je inrijden via de Zuidlaan, uitrijden doe je via 
de Brusselsesteenweg. 

Verkeersregeling vanaf september 
In de week van Wetteren kermis (2-8 
september) is er een aangepaste regeling 
en na de kermis volgen nog een aantal 
aanpassingen. Meer informatie daarover in de 
volgende nieuwsbrieven 

Meer info en een plannetje op  
www.wetteren.be/zuidlaan.

Wetteraars trots maken op hun gemeente, 
daar gaan we voor. We maken werk van de 
communicatie en het imago, op basis van 
jullie mening! In maart 2022 kon je daarom 
een vragenlijst invullen. Meer dan 500 
Wetteraars deden dat. 

Wat vinden jullie van onze communicatie? 
Jullie gaven het onthaal aan de balie een 
ruime 8/10. Het contact via telefoon, e-mail 
en meldingen via de website scoort minder 
hoog. 

Met deze nieuwsbrief, de website en de 
gemeentelijke Facebookpagina bereiken we 
jullie goed. 
• De nieuwsbrief is het belangrijkste  
 informatiekanaal en bereikt vier op  
 vijf Wetteraars.  
• Twee op drie Wetteraars zoekt info  
 op www.wetteren.be en de website krijgt  
 voor tevredenheid een dikke 7 op 10. 
• Ook de Facebookpagina Gemeente  
 Wetteren krijgt ruim 7 op 10 voor   
 tevredenheid. Bijna de helft van jullie  
 bekijkt deze pagina soms tot vaak.

BOB GAAT NIET MET VAKANTIE!

ROBOTMAAIERS: ‘S NACHTS 
OPLADEN, OVERDAG RIJDEN

Veel mensen hebben de gewoonte om 
’s nachts hun gras te maaien met een 
robotmaaier, maar dat is net het moment 
dat egels en andere nachtdieren in je tuin op 
zoek zijn naar eten. 

Een egel rolt zich op bij gevaar. Een botsing 
met je robotmaaier levert diepe snijwonden 
op aan zijn rug en snuit, met de dood tot 
gevolg. Kleine egeltjes worden gewoon 
verhakseld en sterven onmiddellijk.

Wat kan je doen voor onze stekelige 
vriendjes? 
• Laad ’s nachts op, en maai overdag.  
• Maai je toch ’s nachts? Let er dan op dat  
 de afstand tussen beschermkap en de  
 grond niet groter is dan 4,5 cm.  
• Meer info over egels op  
 www.natuurpunt.be/egel 

Welke info willen jullie?  
Jullie hebben veel interesse in subsidies 
en premies én in beslissingen van de 
gemeenteraad en het schepencollege.  
55 % wil meer informatie over de eigen wijk. 

Wat is het imago van Wetteren?  
De meesten wonen hier graag en vinden de 
gemeente goed bereikbaar, met een mooi 
vrijetijds- en scholenaanbod. Jullie zijn 
trots op het sport- en recreatiedomein De 
Warande, onze natuur en de winkels. 

Wat zien jullie liever anders?  
Wetteren mag gastvrijer, milieuvriendelijker, 
gezelliger, veiliger en properder worden. 
De gemeente komt ook over als wat grijs 
en eerder arm. Punten die we samen 
aanpakken!!

Wat doen we met de resultaten?  
Dankzij deze bevraging weten we beter hoe 
jullie Wetteren ervaren en welke informatie 
we moeten aanbieden. Ondertussen zaten 
we niet stil en werken we verder aan nieuwe 
ideeën.

Meer info op www.wetteren.be/bevraging

WETTEREN NOORD-ZUID:  
GEEF JE MENING

De locatie van de nieuwe Scheldebrug en 
de spoorwegovergang is belangrijk voor 
de toekomst van Wetteren. Tijdens het 
dialoogmoment over deze nieuwe Noord-
Zuidverbinding mochten we zo’n 230 
Wetteraars verwelkomen! Bedankt voor jullie 
komst, jullie ideeën en kritische vragen.  
Al jullie input nemen we mee tijdens het 
verdere onderzoek naar de mogelijke 
scenario’s. 

Was je niet aanwezig op het  
infomoment en wil je toch je  
mening kwijt? Vul dan de online  
bevraging in op  
www.wetterennoordzuid.be. 
Dat kan nog tot 24 juli.

Wil je op de hoogte blijven over Wetteren 
Noord-Zuid? Schrijf je dan in voor  
de digitale nieuwsbrief via  
oost-vlaanderen.be/wetteren-noord-zuid. 

De zomer staat voor de deur: tijd voor 
festivals, tuinfeesten en vakantie!  
En dan mag BOB natuurlijk niet ontbreken! 
De zomer-BOB-campagne loopt dit jaar van 
2 juni tot en met 31 augustus met de slogan: 
‘Deze keer ben ik BOB’! Drinken en rijden 
gaan niet samen. Geniet van een mooie 
zomer én hou het veilig op de weg!
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