IN WETTEREN

Aanbod van 17 juli tot en met 28 augustus

ZOEKTOCHT

1 juli tem 31 augustus
SCHATTEN VAN VLIEG IN DE
BIB VAN OVERBEKE
Overbeke centrum
Bibliotheek
ZOEKTOCHT

1 juli tem 31 augustus
SCHATTEN VAN VLIEG IN DE
BIB VAN MASSEMEN
Massemen centrum
Bibliotheek
WANDELING

3 juli tem 30 september
HET BANKJE
cc Nova i.s.m. OPENDOEK
FIETSTOCHT

18 juli – 13 uur
SNEUKELTOCHT
KLJ Wetteren
Giezeveld 19
bryan.bracke@hotmail.com
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GEGIDSTE RONDLEIDING

31 juli – 14 uur
BEGELEID BEZOEK AAN DE
SINT-GERTRUDISKERK EN DE
REUZEN
Dienst toerisme
GEGIDSTE RONDLEIDING

1 augustus
BEZOEK AAN
MICROBROUWERIJ PIKAFLOR
10 euro per persoon
Inschrijven via
toerisme@wetteren.be
CONCERT

13 augustus – 12 uur
PICNIC MUSIC:
THE KARMA COLLECTIVE
cc Nova

BOEKEN RUILEN MET DE
BOEKENRUILKASTJES

KUNSTMARKT

15 augustus – 10 uur
KUNSTENAARS
OP DE PELOUSE
Cultuurcafé
Molenstraat 2b
tom.de.roose@me.com
0475 75 90 95
TUINIEREN

15 augustus – 10 uur
MOESTUINBABBELS
VELT
Massemsesteenweg 163
veltwetteren@gmail.com
0472 68 55 44
CONCERT

20 augustus – 12 uur
PICNIC MUSIC:
SITTING DUCK
cc Nova
GEGIDSTE RONDLEIDING

21 augustus – 14 uur
BEGELEIDE WANDELING
CENTRUM
Dienst toerisme

Organiseer je een activiteit
tijdens de kermis?
Geef ze op tijd door aan het
evenementenloket! Op de
website, in de nieuwsbrief en
op UitinWetteren komt een
volledig overzicht van de
kermissen.
Enkel als we op tijd
zicht hebben op alle
kermisactiviteiten, kunnen
we een volledig overzicht
geven.
Vraag je evenement aan in
Eagle via www.wetteren.be/
evenementenloket. Heb je
vragen over het organiseren
van evenementen neem
dan contact op via
evenementen@wetteren.be
of 0470 89 52 74.

CONCERT

27 augustus – 12 uur
PICNIC MUSIC:
BUBBA
cc Nova
GEGIDSTE RONDLEIDING

29 augustus – 14u
RONDLEIDING KALKENSE
MEERSEN
Inschrijven via
toerisme@wetteren.be
GEGIDSTE RONDLEIDING

juli en augustus
FAIRE FIETSTOCHT
deelnemersformulier via
fairefietstocht@wetteren.be

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

BESTEMMING: BIB
Wil je deze zomer op ontdekking in een
woeste jungle? Gaan ijsberen op de
Noordpool? Of verstoppertje spelen met een
sabeltandtijger? In de bib kan het allemaal!
Met de spaaractie “Bestemming: bib” zet
de bib iedereen tussen 3 en 18 jaar aan het
zomerlezen. Vanaf 1 juli haal je aan de balie je
reispas af. Je zoekt een boek bij een van de
zes bestemmingen en vertrekt op reis. Is je
boek uit, dan krijg je bij het terugbrengen een
stempel. Met een volle reispas maak je kans
op mooie prijzen. Ingecheckt? Lezen maar!

HONDENPOEPBUIZEN
OP DE SCHELDEDIJK
Hondenpoep hoort in de vuilnisbak, niet op
het voetpad en ook niet in de berm of op
graspleintjes. Niemand trapt er graag in.
Er zitten vaak wormeneitjes of bacteriën in
die ongezond zijn voor jou, je kinderen, je
hond of andere dieren.
We plaatsten drie hondenpoepbuizen op
de dijk tussen het Sociaal Huis en Mozen.
Ga je op stap met je hond? Neem een
poepzakje mee en gooi het in de buis of in
een openbare vuilnisbak. Je vermijdt er een
boete mee.

Alfa&bet, een initiatief van enkele
boekenliefhebbers, heeft in samenwerking
met de bibliotheek haar eerste
boekenruilkastjes geopend. Op heel
wat plekken in Wetteren duiken deze
minibibliotheekjes op. Je vindt ze onder
andere aan de Corridor, op het dorpsplein in
Massemen en Overbeke, aan de kerktuin en
op Kapellendries.
Hoe werkt zo’n boekenruilkastje? Heel
eenvoudig: je neemt er een boek uit en zet
er een in de plaats. De bib bevoorraadde de
kastjes met een startpakket boeken.
Je vindt er boeken voor volwassenen en op
kindermaat.
Voor meer info surf je naar de
Facebookpagina van Alfa&bet,
boekenruilkastjes in Wetteren of stuur je
een mailtje naar alfabet9230@gmail.com.

HOU JE HUIS KOEL!
De voorbije zomers kregen we regelmatig
te maken met hittegolven. We krijgen een
klimaat met meer extremen: te nat in de
winter, te warm en te droog in de zomer. In
huis kan de temperatuur dan enorm oplopen
met slapeloze nachten en lome dagen tot
gevolg.
De beste manier om je huis fris te houden?
Zorg ervoor dat de hitte niet binnensluipt!
Een gepaste zonwering, een groene omgeving
en intensieve, natuurlijke nachtventilatie zijn
essentieel. Muren en daken isoleren en een
lichtgekleurde buitenafwerking helpen ook
om de hitte buiten te houden.
Wordt het toch te warm binnen? Kies dan
voor passieve koeltechnieken, die weinig of
geen energie verbruiken. Vermijd airco, want
dat verbruikt net heel veel energie.
Meer info? www.bouwwijs.be/houjehuiskoel

De actie loopt tot 5 september in de bib op
de Markt, in Overbeke en Massemen.
Meer info: wetteren.bibliotheek.be

NIEUWSGIERIG NAAR
HET NIEUWE SEIZOEN
VAN CC NOVA?
Op de website van cc Nova kan je de nieuwe voorstellingen voor na de zomer al ontdekken.
Op de brochure moet je nog even wachten tot midden augustus. Voor de eerste keer vind je
er enkel het aanbod van september tot en met januari 2022. De rest van het voorjaarsaanbod
verschijnt midden december 2021 in een tweede brochure.
De ticketverkoop voor de voorstellingen van september tot en met januari start op
31 augustus om 18.30 uur.
Info: cc Nova, 09 365 20 20, www.ccnovawetteren.be
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MIJN BOB IS TOP

Begeleid bezoek bij rozenkwekerij
Van Sante
Zonder rozen geen ‘Wetteren in bloei’!
Daarom staan er pioenrozen in onze
bloembakken en kan je op 25 juli om 14
uur met een gids rozenkwekerij Van Sante
bezoeken. Carl Van Sante is al de vierde
generatie rozenkweker. Je kan er terecht
voor struikrozen, heesterrozen , klimrozen ,
stamrozen …

Op brouwerijbezoek
Op 25 augustus om 13.30 uur kan je een
kijkje nemen achter de schermen bij Paul
Weymeersch. We kennen hem vooral als
boomkweker, maar daarnaast brouwt hij
ook Stien bier. Lokaal en volgens origineel
Wetters recept, in de ketels van BeerSelect.

Op dinsdag 10, 17, 24 en 31 augustus, telkens
van 19.45 tot 20.45 uur is iedereen welkom
in de kerktuin om yoga voor de eerste of
de honderdste keer te beoefenen. Breng
je eigen matje mee en draag comfortabele
kledij.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is
verplicht, vanaf 25 juli via
www.unlockedyoga.be

Wil je de rozenkwekerij helemaal gezien
hebben én onderhoudstips voor je rozen
opdoen? Schrijf je dan in via dienst toerisme,
toerisme@wetteren.be of 09 366 31 04.
Deelnemen is gratis.

Kom met de fiets naar Serskampsteenweg
238. We doen een ritje tussen de bomen, en
daarna kan je uiteraard proeven van het Stien
bier. Deelnemen kost 3 euro per persoon.
Vooraf inschrijven is verplicht via dienst
toerisme, toerisme@wetteren.be of
09 366 31 04.

Breng je eigen volleybal mee of leen er
een bij het infopunt. Voor de bal vragen
we een kleine waarborg. Het infopunt is
open:
- op weekdagen van 13 tot 17 uur
- op donderdag van 9 tot 17 uur
- op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

3.

Je speelt zo lang als je wil en brengt
daarna de volleybal terug naar het
infopunt. Je kan de bal ook de dag
nadien terugbrengen, als het infopunt al
gesloten is.

Tips voor een
klimaatgezonde tuin!

Vragen?
Aarzel niet om te mailen naar
cultuur@wetteren.be.

Beachvolley
De beachvolleyvelden op de bloemenweide
zijn klaar voor actie! Er zijn twee velden
beschikbaar, die je tussen 10 en 22 uur gratis
mag gebruiken.

Yogasessies met Unlocked Yoga
Er zijn veel misverstanden over yoga: het
is zweverig, alleen voor vrouwen, je moet
heel lenig zijn … Lieze, een Wetterse die
onlangs Unlocked Yoga oprichtte, bewijst
je het tegendeel. Yoga is goed voor je
lichaamshouding, je ademhalingstechniek en
je wordt er rustiger van.

2.

De zomer is in het land en dat betekent
maar één ding: tijd om de barbecue van
onder het stof te halen! Samen maken we
er een fantastische zomer van. En dan mag
BOB natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar luidt
de slogan ‘Mijn BOB is top!’. Afspreken met
vrienden en familie zorgt voor een grotere
kans op risicogedrag. Vandaar de warme
zomer-BOB-oproep om drinken en rijden niet
te combineren.

Wat moet je doen, als je met vrienden,
familie, vereniging … wil volleyballen?
1.

Check op de planning of de
velden gereserveerd zijn door een
volleybalclub. Als je geen lid bent van
een volleybalclub, kan je niet reserveren.
Het rooster vind je terug aan het
infopunt, aan de bloemenweide en op
www.wegvanwetteren.be/beachvolleybal.

Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de
klimaatoplossing! Door je tuin of terras
als een stukje natuur in te richten, heb
je niet alleen een aangename plek om
te vertoeven maar draag je ook bij aan
een beter klimaat! Om hitte, droogte en
wateroverlast in de toekomst te bestrijden,
zijn twee maatregelen nodig: vergroenen en
ontharden.
Hieronder vind je alvast een aantal tips om
meer ruimte te creëren voor inheems groen,
regenwater en biodiversiteit.
•

•

•

Maai minder frequent je gazon, laat het
gras en de madeliefjes wat langer staan en
hou enkel de looppaden kort.
Kies voor bomen, planten en struiken van
hier. Ze zijn beter aangepast aan de lokale
omstandigheden en bieden een thuis
voor vogels, insecten en allerlei dieren.
Vergroen je gevel of balkon. Klimplanten
tegen de gevel zijn één van de 		

•
•
•

•
•
•

gemakkelijkste oplossingen voor
meer groen
Sla regenwater op in je tuin!
Laat afgevallen bladeren of dood hout
liggen.
Verwelkom hommels en bijen of maak
een oase voor vlinders. Hoe? Zorg voor
verschillende soorten bloemen in je tuin.
Gebruik geen pesticiden of 		
kunstmeststoffen.
Kies voor een levende tuinafscherming,
zoals een haag of struikgordel.
Laat je (klein)kinderen buiten spelen en
geniet van je natuurlijke tuin!

Wil je nog meer tips?
Neem eens een kijkje op
www.oost-vlaanderen.be/klimaatgezonde-tuin

ERFGOEDNIEUWS
Op zondag 25 juli vindt het Te Deum
plaats na de eucharistieviering in de
Sint-Gertrudiskerk en op woensdag 18
augustus kan je om 18.30 uur deelnemen
aan de Achttien augustusherdenking
op de begraafplaats. Je vindt vanaf dan
ook de erfgoedwandeling rond deze
oorlogsslachtoffers op de Erfgoedapp.
Tijdens de kermis presenteert de
heemkundige kring een boek en
tentoonstelling over het Wetterse
rolschaatsverleden. In een prachtige
publicatie van Eric Bracke lees je over onze
Wetterse kampioenen, clubs, wedstrijden...
Het boek kost 25 euro. Tijdens de maand juli
kan je het voorbestellen voor 20 euro via
rekeningnummer BE21 0682 1293 2003.
Meer informatie via fsw1@skynet.be

LET OP VOOR OVERSTEKENDE
MUURHAGEDISSEN
Je bent ze in het zuiden vast al
tegengekomen op de muur van je
vakantiehuis. Vroeger kwamen ze vooral in
het zuiden van Europa voor en in België tot
aan Samber en Maas, maar sinds een paar
jaar duiken ze ook in Vlaanderen op. De
hagedissen liften mee met goederentreinen
en vestigen zich op warme, stenige plekjes
zoals steengroeven, stadswallen en
spoorwegbermen.
In Wetteren hebben ze het naar hun
zin in de spoorwegbedding langs het
langeafstandsfietspad richting Kwatrecht. Een
ideale biotoop om te schuilen en te zonnen.
Op warme dagen zonnen ze op de verharding
van het fietspad en komen zo soms onder
de (fiets)wielen terecht. Ze zijn bijzonder en
beschermd en verdienen onze aandacht. Let
dus extra op als je daar fietst en probeer de
hagedissen te ontwijken.
De kolonie wordt gemonitord door
Natuurpunt studie. Op basis van
de resultaten kunnen we lokale
maatregelen nemen om de dieren betere
overlevingskansen te geven. We plaatsten
sensibiliserende bordjes langs het fietspad.
Oplettendheid en een gematigde snelheid
kunnen kleine leventjes redden.

