IN WETTEREN
BEGELEIDE UITSTAP

23 juni – 8.30 u
MECHELS BROEK
Natuurpunt Scheldeland
8.30 u parking Warande
www.natuurpunt.be
KLASSIEK CONCERT

23 juni – 11 u
LA FATTORIA DEGLI ULIVI
De CORRIDOR, Olmenlaan1
ETEN & DRINKEN

23 juni – 11 u
BBQ KAMPIOENSCHAP VAN
VLAANDEREN
Q lovin’ criminals
Parking doe-het-zelf Safti
Massemsesteenweg 60
Bbqkampioenschap@gmail.com
SAMENLEVING

25 juni – 17 u
BLOED GEVEN
Rode Kruis
Voetbalkantine KVVE Massemen
Kapellekouter 1/Z
OPVOEDING
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26 juni – 14 u
TAALSLEUTELS
De Poort
integratiedienst@wetteren.be
09 365 73 65
KUNSTEDUCATIE

27 en 28 juni – 10 u
OPEN ATELIERS,
CAZN, Atelier/Art Gallery
Vilain XIIII-straat 1
cazn1@skynet.be
0474 88 60 45
www.cazn1.net
CONCERT

28 juni – 12 u
PICNIC MUSIC - HET FREDDY
COUCHÉ QUINTET
cc nova

NB 308: aanbod van 22 juni tot en met 12 juli 2019
SPORT

28 juni – 18.45 u
CALIPAGE RUN
t.v.v. IMMUNOTHERAPIE
Sport- en Recreatiecentrum
De Warande
calipagerun@gmail.com
0495 18 95 90 & 0485 58 30 20
SAMENLEVING

28 juni – 20 u
MIJN KLEINE OORLOG RUDI VRANCKX
OKRA Academie
De Poort
FEESTWEEKEND

28, 29 en 30 juni
1000 JAAR MASSEMEN
Dorpsplein
www.1000jaarmassemen.be
BRADERIE

29 juni – 9 u
BRADERIE/ ROMMELMARKT
Wijk Diepenbroek, Lindenlaan
Diepenbroekwijk@gmail.com
FEEST

29 en 30 juni
JABEKE-KERMIS
Wijkbestuur Jabeke
willy_vanwesemael@hotmail.com
BEGELEIDE UITSTAP

30 juni – 8 u
KUST, IJZERMONDING EN
WESTHOEKRESERVAAT
8 u parking De Warande
Natuurpunt Scheldeland
antoon.blondeel@skynet.be
ZOEKTOCHT

vanaf 1 juli – grote vakantie
SCHATTEN VAN DE VLIEG
BIB MASSEMEN EN WETTEREN
Openbare Bibliotheek
SPORT

1 juli – 14.30 u
VERLOFSCHIETING OP ÉÉN
MUIDWIP
St. Sebastiaansgilde,
Schuttersveld 42
0499 76 47 56

SPORT

4 en 10 juli - 19.30 u
FIETSTOCHT
Kvlv Wetteren centrum
start Gemeentehuis, Rode Heuvel 1
kvlvwetterencentrum@hotmail.com

UPDATE BROEDSEIZOEN
SLECHTVALKEN OP DE
ST. GERTRUDISKERK
Eind april wurmden zich 4 piepkleine witte
slechtvalkkuikentjes uit hun eitje.

SPELEN

5 juli - hele dag
OPEN SPEELPLEINDAG
VANAF 16u30 RONDLEIDING EN RECEPTIE
WESP en Jeugddienst
Parking voetbalterreinen RFC Wetteren
Massemsesteenweg 56A
www.speelpleinwetteren.be
BEGELEIDE UITSTAP

7 juli – 14 u
HUISZWALUWEN TELLEN
AAN DE SCHELDE
Natuurpunt Scheldeland
antoon.blondeel@skynet.be
LITERATUUR

7 juli – 11 u
BRUTOPIA - PASCAL VERBEKEN
Het Gesproken Dagblad,
Spoorweglaan 136

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@sociaalhuis.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

In amper 6 weken groeiden ze op tot jonge
slechtvalken.
Op 28 mei maakten ze alle 4 de sprong naar
beneden. 3 jonge dieren kwamen veilig op
de beuk van de kerk terecht. Nummer 4
leek verdwenen, maar ook deze is
ondertussen gespot bij de andere 3.
De 4 kleintjes stellen het prima!
De jonge dieren zullen de komende
maanden van hun ouders leren hoe ze die
vlijmscherpe klauwen en dodelijke snavel
moeten gebruiken. Ondertussen worden
ze verder gevoederd door hun ouders. In
een later stadium gebruiken de ouders vers
gevangen prooi als hulpmiddel.
Je kan deze oefensessies bewonderen op
en rond de kerktoren, maar haast je, want
eens volleerd zullen ze het leefgebied van
hun ouders verlaten om hun eigen stekje te
zoeken.

GEEF JE MENING
OVER WETTEREN
Begin mei ontving een kwart van de
Wetteraars een uitgebreide bevolkingsenquête. Ondertussen kregen we al meer dan
1.000 antwoorden.
Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk
te laten verlopen, is de medewerking van
alle geselecteerden belangrijk.
Reageerde je nog niet? Je kan de vragenlijst
nog digitaal invullen met de ontvangen code
via www.wetteren.be/geefjemening.
Is digitaal antwoorden voor jou niet evident?
Vul dan de papieren vragenlijst in die je als
herinnering krijgt en gebruik de gefrankeerde
retourenvelop.
De verwerking van je antwoorden gebeurt
anoniem.

SPEELPLEIN WESP
Ben je tussen 4 en 15 jaar oud? Dan bezorgt
Speelplein WESP je een spetterende zomervakantie! Elke speelpleindag, van 3 juli tot
en met 23 augustus, kan je bij ons spelen,
ravotten, bouwen, knutselen en je helemaal
uitleven.
Voor het speelplein kun je zowel online als ter
plaatse inschrijven. Digitaal inschrijven kan
op reservaties.wetteren.be. Hier moet je een
gezinsaccount aanmaken. Maak liefst een
account aan op voorhand, zo loopt je
inschrijving op het speelplein vlotter.

VERBOUW JE EIGEN
GROENTEN
Spinazie, sla, rucola, ...; dit zijn maar
een paar van de groentensoorten die
je gemakkelijk in je eigen tuin of op het
balkon kunt kweken. Eigen gekweekt
voedsel is goed voor je en smaakt altijd
lekkerder.
Ervaar zelf hoe een plant uit een zaadje
groeit die jou verse groenten levert.
Test hoe je je plantjes met natuurlijke
middeltjes (zoals brandnetelgier) tegen
parasieten kunt beschermen. Deel het
plezier van je eigen gekweekte eten
met familie en vrienden. Misschien zet
je wel een trend!

SPORTERS BELEVEN MEER
De #sportersbelevenmeer-uitdaging loopt
nog steeds. Nog tot en met september kan je
als sportende Wetteraar deelnemen aan deze
foto wedstijd. Wees creatief en stuur je
sportieve foto naar sport@wetteren.be.
Elke maand valt er een 10-beurtenkaart voor
het Wetterse zwembad te winnen!
En je foto komt in onze hall of fame in de
sporthal. De winnaars worden bekend
gemaakt in deze nieuwsbrief.
Deze fotoactie kadert in
#sportersbelevenmeer van Sport Vlaanderen.

1000 JAAR MASSEMEN FEESTWEEKEND
Het weekend van 28, 29 en 30 juni slaat
Massemen de handen in elkaar om het
1000-jarige dorp in de bloemetjes te zetten.
Place to be is het Dorpsplein.
PROGRAMMA
vrijdag 28 juni
Massemen Open Air - openluchtfuif
zaterdag 29 juni
Petanque tornooi
Montmartre - kunstenaarsplein
Concert KFO Volksopbeuring
zondag 30 juni
Dorpsfeesten - eetfestijn en optreden
Doop Massemse Reuzen met feestelijke
rondgang
Het volledige weekend slaat Milites Templi zijn
kampement op in de schaduw van de kerk.
Ze reizen terug in de tijd en leven 48u lang in
de wereld van de Tempeliers. Dit historisch
kampement is doorlopend te bezichtigen.
Info https://1000jaarMassemen.be
of op de Facebookpagina.

Wil je het speelplein eens proberen?
Op 5 juli is het open speelpleindag.
Kinderen spelen de hele dag gratis.
We voorzien ook rondleidingen en een
receptie vanaf 16.30 uur. Tot dan!
Alle info: www.speelpleinwetteren.be

19 JUNI 2019

IS HERA EEN MATCH
VOOR JOU?

… met een spetterend feest in de stadstuin!
(achter CC Nova – Molenstraat 2, Wetteren)
Op ZONDAG 7 JULI:

Op DONDERDAG 11 JULI in CC Nova:

14u Hilde Rogge
Verhalenvertelster Hilde Rogge brengt een
koffer vol verhalen mee naar de stadstuin.
Een uurtje lang neemt ze jong en oud mee op
avontuur door een wondere wereld waar alles
kan.

Op 11 juli zullen we opnieuw de Vlaamse
feestdag vieren!
Dan verwachten we jullie om 20u in CC Nova.
Het precieze programma zullen we publiceren
op de Facebookpagina ‘Weg van Wetteren’.
21u Receptie met gratis hapjes en drankjes

15u Radio Oorwoud
Het ondeugendste braakbalorkest voor wilde
modderotters en modderige wildernissen
staat klaar om ook uw podium volledig
biologisch af te breken. De natuur en haar
problemen op kindermaat.
17u Buikspreekshow
19u Rick De Leeuw & band
Een rockzanger die het woelige nachtleven en
de opwinding van de grootstad inruilt voor het
Belgische platteland. Er is doorlopend
animatie voor de kinderen.

BEIDE EVENTS ZIJN GRATIS

Kom vanaf 11 juni terug een volledige zomer
afkoelen in het buitenzwembad van sporten recreatiedomein De Warande. Plezier
verzekerd!
Het openluchtzwembad is elke weekdag
geopend van 9.30 uur tot 20.00 uur.
In het weekend van 9.30 uur tot 18.00 uur.
Dit tot eind augustus.
Je kan komen zwemmen, duiken, spelen,
glijden, of gewoon genieten van het
zonnetje op de ligweide. Er is een groot
zwembad van 20 op 50 meter, 2 glijbanen,
een duikkuil van 3,65 meter diep, 2 springplanken en een stroomversnelling.
Voor de allerkleinsten is er ook een zandbak
en een speeltuin. Ook het kinderbad is
verwarmd en uitgerust met spuitdiertjes.
Koel jij liever af met een fris drankje?
Taverne La Koer heeft een zonnig terras dat
uitkijkt op het recreatiedomein.
Hier kan je genieten van een hapje of een

drankje. Deze zomer plaatsen ze ook een
drankstand op de ligweide zelf.

Heb jij zo nu en dan een ‘milieuvriendelijke’
auto nodig?
Kom dan zeker even langs bij het
Partago-team tussen 14 en 18 uur.

Topdagen
2019

© Arne De Corte

Openluchtzwembad
De Warande
is geopend!

Wetteren
viert de
Vlaamse
feestdag …

Tijdens de autoshow op
zaterdag 22 juni (Topdagen!)
zal ook Hera haar opwachting maken.
De eerste elektrische deelauto in Wetteren.

Dit jaar zijn het terug Topdagen en het wordt
groter en beter dan ooit!

Zorg wel dat je je identiteitskaart op zak hebt
of je komt het domein niet binnen.
Kom voorbereid naar de kassa om wachtrijen
te vermijden!
Zorg ook voor aansluitende zwemkledij.
Als je niet zeker bent of jouw zwemkledij oké
is, check dan zeker even de website
www.warandewetteren.be.
Woon je als volwassenen (vanaf 12 jaar) in
Wetteren dan betaal je €5.
Woon je als kind in Wetteren dan betaal je
€2,50.
Alle info en volledige tarieven vind je op
www.DeWarandeWetteren.be, de laatste
nieuwtjes op onze Facebookpagina
‘DeWarandeWetteren.’

We beginnen dit jaar een dagje vroeger, op
vrijdag 21 juni kan je vanaf 12u in de stadstuin
achter CC Nova genieten van een Picnicconcert met Wouter Berlaen op het podium.
’s Avonds is er vanaf 18u een oldtimershow op
de Markt waarbij je de prachtigste oldtimers
kan bewonderen. Op ditzelfde moment zal
het heemkundig museum haar deuren openen
om je helemaal te laten onderdompelen in de
Wetterse heemkundige geschiedenis.
Op zaterdag 22 juni gaat vanaf 12u de
klassieker der klassiekers, de autoshow van
start! Dit in combinatie met enkele
deelwagens & elektrische wagens die je kan
testen. Vanaf 13u kan je gezellig winkelen in
onze winkelstraten en genieten van onze leuke
braderij en toffe straatanimatie.

’s Avonds komt ‘Vlaanderen Zingt’ de Markt
op stelten zetten!
Ook op zaterdag zet het heemkundig museum
haar deuren open.

Zondag 23 juni start voor de sportievelingen,
want er is gedurende de hele dag een fietstocht van 100km met een vrij vertrekmoment
vanop de Markt tussen 8u en 15u, je kan ook
kiezen voor een familiefietstocht van 35 km.
Vanaf 9u kan je rondsnuffelen op de rommelmarkt op de Zeshoek. De braderij en
straatanimatie zijn zondag, vanaf 13u, ook weer
van de partij. In de namiddag kan je vanaf 16u
onze lokale talenten aan het werk zien op ons
vrij podium. Na onze lokale talenten is het tijd
voor het grotere werk: Garry Hagger, Sergio,
Sam Gooris en Get Ready!

ZOMER VAN VLIEG
In juli en augustus kunnen speurneuzen
van 7 tot 12 jaar op zoek naar de verborgen
schatkist van Vlieg. In de bib op de Markt en
in Massemen worden hun smaakpapillen op
de proef gesteld: ze volgen hun neus naar
de keuken, schuiven hun voeten onder tafel,
duiken de proeftuin in en laten hun stempel
achter met koffie. Je proefavontuur start,
zonder reservatie en gratis, aan de balie van
bib. De zoektocht duurt tussen een half uur en
een uur.
Als kers op de taart stelt Ruth Verstraeten op
woensdag 7 augustus haar nieuwe prentenboek “De kindervleesfabriek” voor in de bib.
Meer info: bibliotheek Wetteren,
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be,
www.bibliotheekwetteren.be

In juli en augustus
is het gemeentehuis
op dinsdag geopend
tot 19u.

Met de steun van de Provincie
Oost-Vlaanderen en het project
‘Energie Ambassadeurs’.
Info: www.partago.be/wetteren

TIJDELIJKE OPENING
DIJK VOORDE
De dijkwerken op het jaagpad ter hoogte van
Voorde verlopen volgens schema.
De elektromechanische installatie en de vijzels
worden deze zomer geplaatst zodat tegen de
winter het nieuwe pompgemaal in werking kan
treden.
Daar dit jaagpad veel gebruikt wordt door
fietsers stelt de Vlaamse Waterweg het tijdens
de zomermaanden tijdelijk open.
De asfaltverharding is uiteraard nog niet
aangebracht, maar de tijdelijke doorgang is
voorzien in half-verharding.

