IN WETTEREN
BEGELEIDE UITSTAP

10 juni – 9 u
PLANTENINVENTARISATIE
TUSSEN DEN BLAKKEN EN DE
SCHELDE
Natuurpunt Scheldeland
Parking Den Blakken,
Wegvoeringsstraat 308
minnebo.troch@pandora.be
09 367 95 49
www.natuurpunt.be
LEZING

12 juni – 20 u
RANA PLAZA:
GESTIKT ONDER PUIN LIEVE BLANCQUAERT
KWB
cc Nova
kwbkwatrecht@hotmail.com
THEATERVOORSTELLING

12 juni – 20 u
BINNENZAK VAN DE ZIEL KURT DEFRANCQ,
Parochiezaal Overschelde
Liefkenshoek 20
michel.claudia@telenet.be
0478 39 47 46
FILM
Nieuwsbrief 307 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

13 juni – 20 u
BOHEMIAN RHAPSODY
cc Nova
BEGELEIDE RONDLEIDING

vrijdag 14 juni
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE
MUNTSCHOUWBURG
OKRA Academie
okra.academie.wetteren@telenet.
be
ETEN & DRINKEN

14 juni – 11 u
SPAANSE NAMIDDAG MET
PAELLA
Inschrijven tot 11 juni
LDC De Koffiebranderij

Aanbod van 8 juni tot en met 21 juni 2019
ONTSPANNEN

Vanaf 15 juni – 10 u
YIN-YANG YOGA (5 LESSEN)
De CORRIDOR
Olmenlaan 1
SCHILDERKUNST

15, 16 en 17 juni – 20 u
THE ART OF BEING NAKED RONNY ROELS
De Corridor
LEZING

16 juni – 11 u
HET LIEGEND KONIJN JOZEF DELEU
Het Gesproken Dagblad,
Spoorweglaan 136
0476 41 4287
www.cafetgesprokendagblad.be
BEGELEIDE WANDELING

16 juni – 14.30 u
DE WIEG VAN DE
BOOMKWEKERIJ IN BELGIË
Halven Akker
meer info na inschrijving voor 14
juni
info@scheldelandsegidsen.be
MARKT

16 juni – 8 u
ROMMELMARKT
Mellesteenweg 3 tot 48
0470 65 92 56
SPORT

17 juni – 14.30 u
KERMISSCHIETING OP DE
STAANDE WIPPEN (TEN EDE)
K.H.M. De Verenigde Vrienden
Bellevoorde Z/N
deverenigdevrienden.wordpress.
com
CURSUS

17 en 24 juni – 19 u
UPCYCLING: EEN ZITBANK UIT
AFVALHOUT
cc Nova
Openbare Bibliotheek

POSTZEGELTENTOONSTELLING

15 en 16 juni – 15 u
WETTERIANA
Themafila
09 369 99 34

WEEK VAN DE BIJ (2-9 JUNI)

In het vijfde jaar hogere graad en het tweede
jaar specialisatie stellen de afstudeerders hun
werken voor aan de eindjury. De “Bronzen
Arsène” koppelt de tentoonstelling aan een
wedstrijd, dit jaar voor Filmkunst en Animatie.
Iedereen is welkom op de filmvoorstelling van
de werken in cc Nova op woensdag 19 juni.

SAMENLEVING

18 juni – 14 u
HAARHEM CAFÉ
HA(A)RHEM Vzw
LDC De koffiebranderij
SAMENLEVING

18 juni – 17 u
BLOEDGEVEN
Rode Kruis
RVT Schelderust
bloed@wetteren.rodekruis.be
FILM

20 juni – 20 u
STRANGER IN PARADISE
t.g.v. Wereldvluchtelingendag
Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw
cc Nova
09 369 70 98
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@wetteren.be
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 www.bibliotheekwetteren.be
Sporthal De Warande 09 369 84 70 onthaal.sporthal@wetteren.be
Zwembad De Warande 09 369 01 86 onthaal.zwembad@wetteren.be

BRONZEN ARSÈNE VOOR
FILMKUNST EN ANIMATIE &
EINDWERKEN

Bijen vervullen een zeer belangrijke
functie als bestuivers van landbouwgewassen, fruitteelt en wilde planten,
maar ze hebben het erg moeilijk om te
overleven.

13.30 – 15.00 u: Voorstelling animatiefilm van
kinderen en jongeren

Deze week van de bij wil “bijen helpen
door te vergroenen”: verharding en beton
uitbreken en vervangen door groen, bomen
en struiken, geveltuinen en groendaken,
planten kweken op het balkon…
Deze checklist helpt je op weg:

Om 20.30 u start in de Academie de
proclamatie met receptie en uitreiking van de
“Bronzen Arsène 2019”.
Tento gratis te bezoeken in de academie van
11 tot 22 juni tijdens de openingsuren.

Gebruik geen gifstoffen rond je huis of
in de moestuin, maar wel de natuurlijke
alternatieven
Zorg voor bloeiende planten en bollen in
de vroege lente (krokus, bosanemoon,
sleutelbloem,…)
Laat ook wilde planten of verwildering
toe in je tuin
Snoei je heesters NA de bloei
Plant lavendelplanten
Hang een bijenhotel op een zonnige muur
Zorg voor stuifmeelplanten in de herfst
(asters, hemelsleutel, (bloeiende)
klimop…)
Laat eilandjes paardenbloem of klaver
staan in je gazon
Laat het hommelnest onder het tuinhuis
met rust

19.00 – 20.00 u: Filmvoorstelling deelnemers
’Bronzen Arsène 2019’

Meer info: KUNSTacademie Beeldende
Kunsten (Schoolstraat 23) 09 366 00 54,
academie@wetteren.be,
www.academiewetteren.be

RAAKVLAK TUSSEN
ERFGOED EN BIODIVERSITEIT?
We gaan er naar op zoek in de Week van de
Begraafplaats én de Week van het Insect!
Interessante historische graven en
verrassende natuurwaarden staan op zondag
2 juni centraal tijdens een gegidste rondleiding
op de parkbegraafplaats van Wetteren.
De geleide wandelingen starten om 14 en
15.30 uur aan de hoofdingang van Kerkhof
Park Centrum aan de Achttien Augustuslaan.
Deelnemen is gratis en inschrijven is niet
nodig.
Meer info: www.rlsd.be/wat/erfgoed/
ioed-schelde-durme/7777
Dit is een samenwerking van IOED en
Regionaal Landschap Schelde-Durme met
Gemeente Wetteren, Natuurpunt Scheldeland
en de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige
Kring Jan Broeckaert.

ZET DE
BUITENVERLICHTING
’S NACHTS UIT
Buitenverlichting hindert veel
diersoorten op het platteland en in de
stad. Uilen, vleermuizen en
andere nachtactieve dieren hebben
meer moeite om obstakels te zien,
roofdieren te ontwijken of prooien te
vinden. Trekvogels raken
gedesoriënteerd en nachtvlinders
blijven tegen lampen aanvliegen tot
ze uitgeput neervallen. Voorkom deze
problemen door ’s nachts je tuin of je
terras niet te verlichten. Als verlichting
echt nodig is, gebruik dan nietverblindende lampen, richt ze naar
beneden en zet ze uit als je naar binnen
gaat.

DUIK MEE IN ONZE
HISTORISCHE KLEERKAST!

HOOGTIJ: FEEST IN DE
SCHELDEVALLEI

Kom op 3 juli een kijkje nemen en laat je stem
horen over onze historische kledingcollectie!
Iedereen is van harte welkom op dit
toonmoment van de heemkring Jan
Broeckaert. De eerste 50 bezoekers krijgen
zelfs een gratis goodiebag.

Wist je dat Wetteren samen met 21 andere
gemeenten deelneemt aan ‘HOOGTIJ – Feest
in de Scheldevallei’? Op zondag 16 juni kan je
deelnemen aan meer dan 60 activiteiten in de
ruime regio, gratis of zacht geprijsd. Centraal
thema is “de kracht van het water”.

Ook benieuwd naar de 19de-eeuwse (kinder)
kledij, accessoires en pluimages? Kom dan
zeker, want de kleren maken de fan!

Fiets je met ons mee langs de Schelde?
We vertrekken om 14 uur op Rode Heuvel.
Op weg naar de Kalkense Meersen zie jij
dan als eerste een gloednieuwe openlucht
fototentoonstelling, die nog tot september te
bezichtigen is.
Lees meer op www.hoogtijscheldevallei.be.

Waar? Heemkundig Museum Wetteren Markt 1 (onder het oude gemeentehuis)
Wanneer? Woensdag 3 juli van 15 – 20 uur

Meer info: www.weekvandebij.be

5 JUNI 2019

Juni is niet alleen de maand waarin we
aftellen naar de zomervakantie. Het is ook
een maand waarin we stiekem al wat verder
kijken. Want het is traditioneel de maand
waarin je ontdekt wat er vanaf september te
beleven valt in cc Nova.
Novastar solo en akoestisch, 30 jaar
Kommil Foo, ook 30 jaar Guido Belcanto,
het nieuwste album van Stef Bos.
Muziektheater met Bruno Vanden Broucke.
De eerste solovoorstelling van Robrecht
Vanden Thoren, een terugblik van Chris
Lomme op haar carrière, opnieuw operette
met het Vlaams Muziek Theater.
Belevingstheater voor baby’s en peuters, een
berenconcert voor kleuters …
Het is maar een greep uit heel veel moois.
Want naar goede gewoonte pakt cc Nova uit
met een ruim aanbod van genres, van
bekende namen en opkomend talent, van
voorstellingen voor jong en oud.

Een nieuw
seizoen voor
cc Nova
Het volledige aanbod kan je ontdekken op
de website of in de gloednieuwe programmabrochure. Blader je liever in een boekje dan
te surfen op een website en heb je nog geen
brochure ontvangen? Vraag ze dan snel aan
via een mail naar cc.nova@wetteren.be.
De ticketverkoop start op donderdag 6 juni
om 19 uur voor wie tickets én een vriendenpas
wil aankopen en voor -26-jarigen.
Net als vorig jaar start de verkoop eerst
online. Zonder vriendenpas kan je reserveren
vanaf 13 juni.
Info: cc Nova, 09 365 20 20,
www.ccnovawetteren.be

Werken
Nutsleidingen
Fluvius en Farys zijn dit voorjaar gestart met
werken aan de nutsleidingen in Damstraat Cooppallaan - Molenstraatje - Kapellendries
- Nieuwe Brug - Peperstraat. Zij verzwaren
het elektriciteitsnet van en naar het bedrijventerrein Stookte. Farys maakt ook gebruik
van deze werken om de drinkwaterleidingen
te vernieuwen. Begin september zouden deze
werken achter de rug moeten zijn.
De eerste drie fases zijn ondertussen voorbij.
Dit is wat nog staat te gebeuren:
Fase 4 – 3 juni t.e.m. 21 juni
Damstraat, aan de kant van Recticel
Het fietspad wordt opengebroken en
meteen hersteld na de werken.

•
•

Fase 5 – 24 juni t.e.m. 12 juli

• Werken aan de Cooppallaan
• Aannemers zetten extra ploegen in om
de hinder tot het minimum te herleiden.
• Beurtelings verkeer met verkeerslichten
• Aansluitend op de nutswerken van Fluvius
zijn er ook werken aan het drinkwater.

Fase 6 – tweede helft juli
Nieuwe Brug/ Kapellendries (noordzijde)
Beurtelings verkeer met lichten

•
•

De meest actuele informatie en fasering kan je
nalezen op de website van de gemeente:
www.wetteren.be/wegenwerken-omleidingen
Iedere woensdagnamiddag (tussen 14 en 16 u)
kan je langskomen bij de Technische Dienst
(Peperstraat 3) om vragen te stellen.
Of je stuurt je vragen door naar
klachten.schelde-waas@fluvius .be.

Misschien zag je de Ola!Peloezza-koe wel al
ergens opduiken in het Wetterse straatbeeld,
aan de bibliotheek, het gemeentehuis of aan
CC Nova?
Binnenkort is het namelijk weer zover…
Het bruisende doe- en beleeffestival
Ola!Peloezza, voor kinderen van 4 tot 12 jaar
en hun mama’s, papa’s, neefjes, nichtjes,
nonkels, tantes,…. Kortom voor iedereen!
Ola!Peloezza wordt dit jaar 10 jaar en dat laten
we niet onopgemerkt voorbijgaan.
Verwacht je aan nóg meer kunsten en kunstjes
en ga nóg meer uit de bol!
Een greep uit het aanbod: gemaskerde wezens
met aanstekelijke ecologische deuntjes,
workshops met feestslingers, klei en knip- en
plakwerk. Maar ook turbo touwtje springen,
een boksmatch om je een breuk te lachen en
watercreaties om te spelen en te spetteren.

10 jaar
Ola!Peloezza
Kom je graag meevieren en ontdekken wat we
voor jullie in petto hebben?
Kom dan zeker op zaterdag 15 juni van 14 tot
18 uur naar Recreatiedomein De Warande in
Wetteren.
Op voorhand inschrijven hoeft niet.
Je kan bovendien aan alle activiteiten gratis
deelnemen.
Ola!Peloezza is een organisatie van alle
vrijetijdsdiensten en de integratiedienst
van de gemeente Wetteren.
Meer info vind je op
www.ccnovawetteren.be

ONTBIJT MET EEN VERHAAL:
EETGEWOONTES BIJ FEESTEN

“DE KOFFIEBRANDERIJ”
ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V/X

Ontbijt met een verhaal brengt mensen van
overal ter wereld samen rond volksverhalen.
Op vrijdag 21 juni wisselen we aan de
ontbijttafel verhalen uit over traditionele
eetgewoontes bij feesten. André Delcart deelt
zijn kennis over de Belgische eetcultuur.
Waar komt onze traditie vandaan om op Pasen
eieren te rapen? Waarom delen we bij een
geboorte doopsuiker uit?
Daarnaast proeven we ook van verhalen en
typische feestgerechten uit andere culturen.

Lokaal Dienstencentrum “De Koffiebranderij”
is een ontmoetingsplaats in Wetteren voor
alle burgers, in het bijzonder voor ouderen en
kwetsbare groepen.

Het ontbijt start om 9 uur en kost 3 euro.
Inschrijven kan tot 18 juni in
LDC De Koffiebranderij, 09 366 02 02 of
dienstencentrum@wetteren.be.

Dagelijks verwelkomen we bezoekers voor
een activiteit, maaltijd of gezellige babbel met
een drankje.
De Koffiebranderij zoekt extra vrijwilligers voor
de bar, de balie, als lesgever voor een
workshop, chauffeur voor de MMC, enz.
Interesse in vrijwilligerswerk in
De Koffiebranderij? Kom dan langs op
donderdag 20 juni of 19 september om 20 u
voor een infovergadering (Molenstraat 50).

BEVOLKINGSBEVRAGING
Begin mei ontving een kwart van de Wetteraars een uitgebreide bevolkingsenquête.
Ondertussen kregen we al heel wat antwoorden. Reageerde je nog niet of is digitaal
antwoorden voor jou niet evident? We willen alle geselecteerden de kans geven om deel
te nemen. Je kan de vragenlijst nog altijd digitaal invullen met de ontvangen code via
www.wetteren.be/geefjemening of je kan de papieren vragenlijst invullen die je als
herinnering krijgt en de gefrankeerde retourenvelop gebruiken.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
De verwerking van je antwoorden gebeurt anoniem. Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk
te laten zijn, is de medewerking van alle geselecteerden belangrijk.

