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8 SEPTEMBER 2021

IN WETTEREN

GEWOONTEBREKER 

GeWOONtebreker Wetteren is een 
participatietraject van het lokaal bestuur 
Wetteren, gesteund door de Provincie  
Oost-Vlaanderen. Met dit project stimuleren 
we initiatieven van burgers voor een  
duurzaam en aangenaam centrum!  
Er is een premie voor projecten van burgers 
rond duurzame mobiliteit of kwaliteitsvolle 
inrichting van het openbaar domein in 
Wetteren-Centrum. Het college van 
burgemeester en schepenen kende al een 
eerste subsidie toe voor het plaatsen van een 
buitenschaaktafel op de Markt. Heb jij ook 
een leuk idee zoals een gemeenschappelijke 
fietsenstalling in je wijk, het herstellen van een 
verborgen wandelpad of een groenere straat? 
Dien je voorstel in tot 1 oktober 2021 via het 
GeWOONtebreker-platform en maak kans op 
een premie tot 2 500 euro!  
 
Meer info op  
www.wetteren.be/fase-3-actiefase-doe-mee 
of via deze QRcode

WETTERAAD ZKT. VERHAAL 
BIJ WETTERAARS

Het nieuwe inspraakorgaan, de Wetteraad 
Cultuur & Toerisme, wil Wetteren op de 
kaart zetten in woord en beeld, in kunst en 
erfgoed, in kleine en grote verhalen. 
 
Plantte Napoleon hier een boom? Vertrok 
er ooit een luchtballon op de Markt? 
Welke diva’s droegen Redpoints van de 
kousenfabriek? En zitten er tussen die 
grote histories ook kleine ‘vertelselkes’ 
over illustere of volkse Wetteraars, over 
bijzondere gevels of al lang verdwenen 
zaaltjes? 

Heb je een bijzonder verhaal? De Wetteraad 
Cultuur & Toerisme weet het graag! 
Schrijf jouw verhaal op de retro gele 
briefkaart, ontworpen door de Wetterse 
kunstenaar Wim Finck. De kaart kan je krijgen 
bij onze lokale handelaars en gemeentelijke 
diensten. Bus je verhaal in één van onze 
droppunten in de bib Overbeke, bib 
Massemen, bib Wetteren, buurthuis Westrem, 
buurthuis Wetteren-Ten-Ede en in de van 
kerk Kwatrecht. Toch liever digitaal? Dat 
kan op wetterseverhalen@gmail.com. En… 
wie weet komt jouw verhaal terecht in het 
Wetterse stoofpotje dat wijken en straten 
verbindt in ankerplaatsen en wandellussen!

VEILIGHEIDSMONITOR 2021  

De Veiligheidsmonitor 2021 is een enquête van Lokale Politie Wetteren, Laarne, Wichelen. 
De enquête polst naar onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap 
en de kwaliteit van het politieoptreden binnen de politiezone. Niet iedereen ontvangt de 
enquête in de bus, er worden 1 400 personen bevraagd. We verwachten de resultaten 
in het eerste semester van 2022. Deze analyse is belangrijk om de aandachtspunten en 
veiligheidsproblemen te kennen en met de ideeën van de bewoners rekening te houden  
in de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

MOBIELE 
SLUIKSTORTCAMERA’S

Erger jij je ook aan sluikstort en zwerfvuil? Wij 
ook! Het opruimen kost niet alleen handenvol 
geld, de gevolgen voor het milieu zijn enorm. 
Sluikstorten is meer dan oude matrassen of 
huisraad in de natuur dumpen. Ook wanneer 
je zakjes huishoudelijk afval  in of naast de 
straatafvalbakken achterlaat, of je afval 
naast glasbollen of textielcontainer zet. Zelfs 
wanneer je jouw onopgehaalde vuilniszak niet 
terug binnenhaalt, doe je aan sluikstorten.

Wij willen zwerfvuil en sluikstort een 
halt toeroepen en gebruiken mobiele 
sluikstortcamera’s. De camera’s hangen in 
probleemzones en veranderen regelmatig 
van plaats. Zo kunnen wij sluikstorters altijd 
en overal betrappen. Wie betrapt wordt, mag 
zich sowieso verwachten aan een fikse boete.

MIJN BURGERPROFIEL:  
VOLG JE DOSSIERS  
ONLINE OP!

 Via Mijn burgerprofiel kan je je persoonlijke 
documenten raadplegen zoals het 
Groeipakket, Covid-19 vaccinatie, fiscale 
attesten en zo meer. Het grote voordeel? Je 
kan zelf je dossiers opvolgen zonder je te 
verplaatsen én zonder wachttijden. Het is 
bovendien helemaal veilig. Aanmelden kan op 
verschillende manieren: met je elektronische 
identiteitskaart (eID), via de Itsme®-app, via 
de mobiele app van de overheid of via sms. 
Kijk op www.mijnburgerprofiel.be voor meer 
uitleg en een instructiefilmpje. Bel 1700 voor 
telefonische hulp.

MAAND VAN DE SPORTCLUB

September is de maand van de sportclubs. Daarom stellen verschillende Wetterse sportclubs 
hun deuren open voor het grote publiek. Kom langs en neem gratis deel: 

Sportclub Wat Meer info

info@wriemel.be Omnisport kleuters instuif op 18 september info@wriemel.be

Dansstudio  
De Jonghe Verschillende open jeugdlessen vanaf 13 september dansstudio.dejonghe@telenet.be

Volleyteam  
Real Wetteren

Volleyacademie voor kinderen op zaterdagen  
van 9.30 – 11 uur vtrealwetteren@gmail.com

Judoclub  
Wetteren Verschillende open jeugdtrainingen guido.de.pelseneer@telenet.be

Atletiekclub  
De Warande

Verschillende open jeugdtrainingen op 10, 15, 17  
en 22 september marceldeprez@outlook.com

Made2Move Verschillende open jeugddanslessen info@made2move.be

Algemene info vind je op: www.dewarandewetteren.be.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
Kermis Massemen 
zaterdag 11 september tot  
en met maandag 13 september 
Massemsesteenweg 242

Braderie en rommelmarkt 
9 – 16 uur 
Lindenlaan

Pop-up Crazy Thog Saloon 
17 uur 
Dorpsplein Massemen

Buurtfeest 
17 – 23.30 uur 
Populierenlaan

KFO Kermisquiz 
20 uur 
Dorpsplein 5a

Kermistoneel  
‘Een fantastisch trouwfeest’ 
20 uur (kaarten reserveren) 
CC Nova 
Molenstraat 2B

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Open Monumentendag  
in een levende watermolen 
10 – 18 uur 
Van Hauwermeirsmolen 
Watermolenstraat 64

Rommelmarkt 
13.30 uur 
Bookmolenplein

BBQ met concert  
en kermiscafé 
15 uur 
Dorpsplein Massemen

Pop-up Crazy Thog Saloon 
18 uur 
Dorpsplein Massemen

MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021
BBQ KFO Volksopbeuring 
11.30 uur 
Dorpsplein 5a Massemen

Made2Move Opendeurweek  
13 tot en met 19 september 
Zuiderdijk 22 
www.made2move.be

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021
Fuif Tabula Rasa Ultiem 
21 uur 
Scouts Prins Boudewijn 
Groene Wegel 2

Voordracht Rugpijn 
14.30 uur 
Okra Academie Wetteren 
CC De Poort 
Tickets 5 EUR (leden) & 8 EUR  
( niet-leden) 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
Museum 75 jaar Scouts  
Prins Boudewijn 
16 uur 
Groene Wegel 2 

Streekbieravond 75 jaar Scouts 
Prins Boudewijn 
16 uur 
Groene Wegel 2 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Mosselfestijn Chiro Hermeline 
Mosselen of stoofvlees + frietjes 
11.30 uur 
Lindenlaan 201 

BBQ 75 jaar Scouts  
Prins Boudewijn 
11 uur 
Groene Wegel 2

Kinderkermis 75 jaar Scouts  
Prins Boudewijn 
12 uur 
Groene Wegel 2 

Rommelmarkt 
13.30 uur 
Bookmolenplein

MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

Drukwerkjes met linoprint 
Lessenreeks (27/09 & 4/10) 
19 - 21 uur 
Bibliotheek Wetteren 
Markt 27  
Basistarief : 20 EUR 
Kansentarief Uitpas : 5 EUR 
Meer info:  
wetteren.bibliotheek.be

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021
De verbeelding van het 
universum –  
het verhaal van de big bang 
Davidsfonds 
14 uur – 16 uur 
Leden 18 EUR  
Niet-leden 22 EUR 
Meer info op 09 369 45 58

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021
Aan de slag met je smartphone  
(starters)
2de les op 2 oktober
14 uur – 16.30 uur
Basistarief : 14 EUR
Kansentarief Uitpas : 3,5 EUR
Meer info:  
wetteren.bibliotheek.be

Voordracht ‘Op de koffie met 
een zachte anarchist’
Jan Peumans
CC De Poort
14.30 uur
Gratis voor leden en niet-leden

Muziek 
Hier laat ik je los Wim 
CC Nova 
Molenstraat 2B
20.00 uur
www.ccnovawetteren.be

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Kunstenmarkt Montmartre 
14 uur
Rode Heuvel 



De Warande: binnenzwembad  
langer gesloten,  
buitenbad open in september

AWEL, DE LUISTERLIJN VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN, 
ZOEKT BEANTWOORDERS

Awel is zo drukbezocht dat helaas nog veel 
kinderen en jongeren met hun verhaal blijven 
zitten. 

Daarom zoekt Awel vrijwilligers die een 
luisterend oor willen zijn, via chat, e-mail, 
telefoon of het jongerenforum. 

Ben je 18 jaar of ouder?  
Check www.awel.be/over-awel/word-
beantwoorder en stuur een e-mail naar  
info@awel.be.  
De organisatie neemt snel contact met je op. 

Het zijn opwindende tijden voor de 
leerkrachten, medewerkers en leerlingen 
van de Wetterse kunstacademies. 
September 2021 is een belangrijke mijlpaal 
in de geschiedenis van ons gemeentelijk 
kunstonderwijs!

Eén KUNSTacademie 
De 3 domeinen – Beeld, Muziek en Woord - 
smelten samen tot 1 grote KUNSTacademie 
Wetteren. De fusie heeft veel voordelen 
voor de medewerkers én voor de studenten. 
Het zorgt niet alleen voor een betere 
dienstverlening maar heeft ook tal van 
voordelen op artistiek-pedagogisch vlak. 
Zo komt er een ruimer lerarenkorps en dat 
zal verrijkend zijn! Elk domein behoudt zijn 
artistieke eigenheid, maar het spreekt voor 
zich dat de leerlingen van Muziek en/of 
Woord vaker zullen samenwerken met de 
collega’s van Beeld. 

Historisch schooljaar  
voor de KUNSTacademie!

Nieuwe locatie 
Een andere belangrijke stap is de geplande 
verhuis naar het voormalige fabrieksgebouw 
van Cordonnier. 

Wat vroeger een kousenfabriek was, wordt 
een creatieve plek met grote ateliers voor 
tekenen, schilderen, digitale kunst, keramiek 
en muziek. Op het gelijkvloers zal je het 
secretariaat en een evenementenruimte voor 
ongeveer 240 personen vinden.

Ondertussen krijgt ook het huidige gebouw 
van Beeld een nieuw jasje. Het gebouw wordt 
klimaatvriendelijk gemaakt en heringericht. 
De afdelingen Muziek en Woord verhuizen in 
de loop van 2022 naar daar.

Lessen in de academie

Van 6 jaar tot 11 jaar: éénmaal per week -  
knutselen, boetseren, tekenen, animatie, … 

Van 12 tot 17 jaar: éénmaal per week - 
ruimtebeeld, animatie, driedimensionaal, 
keramiek, tekenen en schilderen. 

Vanaf 16 jaar: animatiefilm, filmkunst, 
fotokunst, keramiek, tekenkunst en 
schilderkunst.

De keramiekafdeling biedt vanaf september 
ook lessen pottendraaien aan. Je leert 
er potten draaien en vormgeven aan de 
draaischijf.

Initiatielessen voor 6- en 7-jarigen (of 
ingeschreven in het 1e leerjaar van het 
basisonderwijs) - éénmaal per week.  
Maak op een speelse, creatieve manier 
kennis met de wereld van muziek en woord. 

Vanaf 8 jaar (of ingeschreven in het 3e 
leerjaar van het basisonderwijs): specifieke 
cursussen muziek (instrument/zang, 
musiceren in groep, theorie…) en woord 
(woordatelier, theater, verteltheater…). 

Open academie 
Heb je interesse? Wil je eens proeven van de 
sfeer?  De eerste 14 dagen van september 
ben je van harte welkom in onze Open 
Academie. Je kan een proefles bijwonen, 
kennis maken met de leerkrachten, een 
workshop volgen, een concertje komen 
beluisteren, meer info vragen en je 
inschrijven.  Het programma van de Open 
Academie vind je op de website  
www.kunstacademiewetteren.be 

BEELD

MUZIEK EN WOORD

Inschrijvingen hoofdschool 
De inschrijvingen lopen tot en met 30 september, 
per e-mail, telefonisch of ter plaatse in het 
secretariaat. In de hoofdschool in Wetteren  
(Lange Kouterstraat 1) kan je je ook inschrijven  
voor de vestigingsplaatsen.  
 
Inschrijvingen vestigingsplaatsen: 
Massemen 
Dorpsplein  
-  Muziek en Woord: op donderdag 9 september  
 16 – 19 uur, Daarna tot eind september tijdens  
 de les muzieklab bij de leerkracht. 
-  Beeld: tijdens de lessen in het atelier  
 bij de leerkracht.

Wetteren-ten-Ede  
Heusdensteenweg 6 (Buurthuis) 
-  Beeld: tijdens de lessen in het atelier  
 bij de leerkracht.

Prijzen 
Jongeren: 79 euro, verminderde prijs: 55 euro 
Volwassenen: 330 euro, verminderde prijs: 145 euro

UiTPAS kansentarief 
Jongeren tot 18 jaar: 20 euro,  
van 18 tot 24 jaar: 37 euro,  
vanaf 25 jaar: 85 euro 

Informatie en contact 
Website: www.kunstacademiewetteren.be 
E-mail: kunstacademie@wetteren.be 
Telefoon: 09 369 24 90  

Tijdens onderhoudswerken aan het 
binnenzwembad De Warande is schade 
aan het licht gekomen. We herstellen deze 
schade op een duurzame manier en pakken 
de werken grondig aan. Hierdoor blijft het 
binnenzwembad langer gesloten en gaat 
het ten vroegste op 1 november 2021 open. 
De gemeente wil Wetteraars, omliggende 
scholen en zwemclubs de kans geven om 
toch te komen zwemmen. Goed nieuws 
dus! Het buitenzwembad blijft open tijdens 
de hele maand september en dat aan het 
goedkopere tarief van het binnenzwembad

Grondige werken nodig voor de veiligheid 
van de zwemmers 
Elk jaar tijdens de zomersluiting van het 
binnenzwembad worden herstellings- en 
onderhoudswerken uitgevoerd. Tijdens 
deze werken zijn - bij extra controles - 
slijtageproblemen opgedoken. In de kuip van 
het grote zwembad sijpelde water tussen 
het beton en de bezetting waartegen de 
tegels zijn geplaatst. Technici vreesden dat 
de wanden van het zwembad het - onder de 
druk van het water - zouden begeven. 

De gemeente wou gevaarlijke situaties uitsluiten 
en besliste om deze grote renovatiewerken 
meteen te laten uitvoeren.

Welke werken zijn bezig? 
De tegels worden volledig verwijderd en er wordt 
bovenop het beton een waterdichte coating, een 
hechtingslaag en een pleisterlaag aangebracht. 
Daarna wordt het binnenzwembad opnieuw 
betegeld. Elke nieuw aangebrachte laag moet 
1 week uitharden. Vandaar dat deze werken 
minstens 2 maanden in beslag zullen nemen. 

Wanneer kan je zwemmen in het buitenbad?  
Het buitenzwembad is tot 30 september elke dag 
open van 10 tot 18 uur. Je kan kiezen wanneer 
en hoe lang je zwemt. Het bad is groot genoeg 
zodat scholen en andere zwemmers samen het 
zwembad kunnen gebruiken.  
Bij warm weer is het bad eventueel na 18 uur 
open. Dit kan je op voorhand te weten komen 
via www.dewarandewetteren.be/zwemmen  
of de Facebookpagina ‘Sport- en 
recreatiedomein De Warande Wetteren’. 

OPENBAAR ONDERZOEK 
DIGITALE ATLAS 

De oude, analoge atlassen van onbevaarbare 
waterlopen zijn verleden tijd. Nu komt er 
een digitale atlas van de onbevaarbare 
waterlopen en de publieke grachten.  
Je kan van 1 september 2021 tot en met 
28 februari 2022 het digitale ontwerp 
bekijken en input geven. Is een waterloop 
of gracht in je buurt anders dan in de 
digitale atlas? Geef het dan zeker door! 
Meer info: www.integraalwaterbeleid.be/nl/
beleidsinstrumenten/digitale-atlas.

De documenten van het openbaar onderzoek 
kan je digitaal raadplegen bij de gemeente 
Wetteren. Maak telefonisch een afspraak bij 
de dienst Stadsbeleid op 09 369 00 50.  
Geef je opmerkingen door via de website of 
via het gemeentebestuur. Dit kan per brief 
gericht aan het college van burgemeester  
en schepenen, Rode Heuvel 1 of via e-mail 
naar infrastructuur@wetteren.be.

Opgelet, vanaf maandag 13 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met 
onderhoudswerken (nieuwe asfaltlaag) op Nieuwe Brug (N407) over de Schelde in 
Wetteren. Het verkeer wordt beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten.  
De werken zullen een week duren. Meer info: https://wegenenverkeer.be/wetteren.


