
GLOEDNIEUW FESTIVAL STROOM IN WETTEREN  
EN RIVIERPARK SCHELDEVALLEI

Laat je met STROOM meevoeren op een duurzame 
ontdekkingstocht vol muziek en kunst langs de mooiste natuur 
in Rivierpark Scheldevallei. Het nieuwe, hedendaagse festival 
meert op donderdag 30 juni aan in Overbeke kerk voor een 
prikkelende ontmoeting tussen orgel en poëzie. Bovendien 
loopt het kunstproject #herecomestheflood tot eind augustus 
in Wetteren en 22 andere locaties langs Schelde, Durme en 
Rupel.

Meer info en tickets via www.festivalstroom.be.

PICNIC MUSIC OP TERRAS  
CULTUURCAFÉ

Vanaf vrijdag 10 juni  
kan je elke vrijdag  
tijdens je lunchpauze  
genieten van livemuziek  
door lokaal muzikaal  
talent op het terras  
van Cultuurcafé Nova. 

The Blue Parrot Jazzband bijt de spits af met 
frisse jazz standards. Daarna volgen Jim Cain 
(17 juni), Kuusi (24 juni) en Bert Van Renne  
(1 juli). Na 15 augustus komen ook nog Papa & 
ik (19 augustus), Patsy’s Flying Pitchfork  
(26 augustus) en Retouche (2 september).

De gratis concerten starten om 12 uur. 
Reserveren is niet nodig. FRAN of To Cook 
or Not To Cook serveren bij elk concert een 
heerlijke hap.

Info: cc Nova, 09 365 20 20,  
www.ccnovawetteren.be

IN WETTEREN

Nieuwsbrief 375 - 
v.u. Alain Pardaen, burgemeester, 
Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

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 

21 MEI
Firgun Ensemble 
Sint-Martinuskerk Massemen 
Dorpsplein 1 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be 

22 MEI
Optreden zondagsmarkt  
Kopernootjes 
F. Beernaertsplein  
10.30 uur 
 
Duurzaam leven met het hele gezin 
Gezinsbond Wetteren 
Kerkgebouw Overbeke 
Gentsesteenweg 197 
14 uur 
http://wetteren.gezinsbond.be 

27 MEI
Theatervoorstelling: Beuling met 
appelmoes - Vitalski  
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur  
www.decorridor.be 
 
Monoloog ‘MOEDERPIJNEN’  
met Karin Jacobs  
Okra Academie 
De Poort, Markt 27 
14.30 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be

28 MEI
Opening expo DYING TO SURVIVE 
van Verna Reusens  
De Corridor, Olmenlaan 1 
19.30 uur 
www.decorridor.be 
 

Schieting op de staande wip(pen) 
Handboogschuttersmaatschappij 
KHM De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde 
14.30 uur 
https://deverenigdevrienden.
wordpress.com 

29 MEI
Optreden zondagsmarkt  
K. Harm. Sint Anna Wetteren  
Ten Ede 
Zondagsmarkt 
F. Beernaertsplein  
10.30 uur  
 
28e Herdenkingstocht  
A. De Maesschalck  
WSV Wetteren 3010 
Kapel SGW College 
Wegvoeringstraat 21 
7 uur 
rudy.vanderheyden1@skynet.be 
 
Officiële doopplechtigheid  
Reuzin Bommelina & Stokreus Pier 
Punaise 
Gilde Reuzenteam 2022 
Kerk Wetteren Ten Ede  
Ten Ede Dorp  
15 uur 

1 JUNI
Lezing ‘Het ontstaan van religie’ 
Marc Vermeersch 
De Corridor, Olmenlaan 1 
10 uur 
www.decorridor.be 

2 JUNI
Vinylpraat Carole King, Tapestry - 
Wouter Bulckaert 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

3 JUNI
Lenteconcert met Yannick Bovy 
Harmonie les bons vivants 
cc Nova, Molenstraat 2 B 
20 uur 
www.lesbonsvivantswetteren.be

4 JUNI
12de Rommelmarkt  
en Garageverkoop Populierenlaan 
9 uur 
populierenlaanwetteren@gmail.com 
 
Rommelmarkt Wijk Diepenbroek 
Lindenlaan 
9 uur 
Diepenbroekwijk@gmail.com

5 JUNI
Daguitstap naar het Hageland: Mene 
Jordaanvallei en Meldertbos 
Natuurpunt Scheldeland 
Parking Warande 
8 uur 
www.natuurpunt.be  
 
Optreden zondagsmarkt  
KFO Volksopbeuring 
F. Beernaertsplein  
10.30 uur 
 
Levensreddend handelen bij kinderen 
van 0 - 12 jaar 
LM Oost-Vlaanderen 
Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80 
19 uur 
www.lm-ml.be 

9 JUNI
Fit en gezond dankzij je smartphone 
Openbare Bibliotheek 
De Poort, Markt 27  
14 tot 16.30 uur en 19 tot 21.30 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be 
 
Gunnar Vergauwen en Aleksandr 
Skorobogatov over Rusland 
De Corridor, Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

 
 

18 MEI 2022

HERBRUIKBARE BEKERS

Wist je dat het verboden is om bij 
evenementen dranken te serveren in 
wegwerpbekers? Behalve als minstens 
95% van de eenmalige verpakkingen apart 
verzameld wordt voor recyclage. 

Wat zijn de voordelen van herbruikbare 
bekers?  
- De feestlocatie blijft netjes en het feesten  
 is leuker. 
- De schoonmaak nadien gaat vlotter. 
- De bekers zijn stijlvoller en je drankje  
 smaakt lekkerder.  
- Je draagt je steentje bij aan het milieu!

Bij afvalintercommunale Verko kan je 
herbruikbare bekers ontlenen. Je betaalt 
geen huurprijs, wel voor administratie, 
transport en reiniging.

Meer info:  
www.wetteren.be/duurzaam-organiseren  
www.dds-verko.be/herbruikbarebekers 

WORD JIJ BUDDY VOOR EEN 
INBURGERAAR?

Wil je een inburgeraar wegwijs maken in 
Wetteren en omgeving? Wil je graag met 
die persoon Nederlands oefenen? Heb 
je interesse in andere culturen? Dan is 
buddywerking Brugwacht iets voor jou! 

Kennis maken? 
 
Woensdag 8 juni: Je bent welkom vanaf 
19.30 uur op onze spelletjesavond in de 
bibliotheek op de Markt. Sluit aan bij één van 
de spelletjestafels en ga in gesprek met onze 
huidige buddy-duo’s. Ook als nieuwkomer 
ben je welkom! Vooraf inschrijven is niet 
nodig.  
 
Donderdag 16 juni: Infoavond voor vrijwillige 
buddy’s om 19.30 uur in LDC  
De Koffiebranderij (Molenstraat 50). 
Inschrijven via  
www.wetteren.be/registratie-buddywerking. 
Vragen? Integratiedienst@wetteren.be

HOU JE HOND AAN DE 
LEIBAND

De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop 
te laten. Toch is dat geen goed idee. Veel 
mensen zijn bang van loslopende honden. 
Zeker kinderen. Aangelijnd bescherm je je 
beste vriend tegen een gevecht met andere 
honden of tegen teken. Het Agentschap voor 
Natuur en Bos voert extra controles uit. Wie 
zijn hond niet aan de leiband houdt, kan een 
boete krijgen. 

Ook op andere openbare plaatsen moet je 
je hond aan de leiband houden of je riskeert 
een GAS-boete. Mag je hond dan nergens 
vrij rondlopen? Jawel, dat kan naar hartenlust 
op de hondenweide in de Peperstraat. 
Vergeet ook de hondenpoepzakjes niet 
als je gaat wandelen. Je kan ze kwijt in een 
straatvuilnisbak of thuis bij het restafval. 
Of gooi ze in een van de hondenpoepbuizen 
die staan op de Scheldedijk tussen het 
Sociaal Huis en de Mozen.

Meer info:  
www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband
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Muurhagedissen  
op pad

Welkom in de  
KUNSTacademie!

Ooit al eens een muurhagedis gespot? 
Je vindt ze ook hier in Wetteren. Vooral 
aan de fietssnelweg langs de spoorlijn 
vlakbij het station van Kwatrecht. Ze 
komen graag zonnen op de stenen op de 
spoorwegbermen. De hagedissen gaan 
ook op de fietssnelweg om er te zonnen 
of steken over naar de industrieterreinen 
op zoek naar insecten. Dat is niet zonder 
risico: vaak worden ze aangereden door 
snel rijdende fietsers. Benedicte Vispoel, 
medewerker Stadsbeleid, vertelt ons meer.

Wat moeten we weten over dit bijzondere 
diertje? 
De muurhagedis houdt van warme plaatsen 
en vind je vooral in rotsachtige gebieden. 
Hij is, naast de levendbarende hagedis en 
de zandhagedis, één van de drie inheemse 
hagedissoorten in België. De afgelopen 
tientallen jaren kreeg de muurhagedis 
voet aan grond in Vlaanderen, vaak in de 
buurt van spoorwegen. Het is een wettelijk 
beschermde soort. 
 

Zitten hier veel muurhagedissen? 
Ja, in 2016 werd voor het eerst een 
muurhagedis opgemerkt op de fietssnelweg 
in Kwatrecht. In deze regio verblijven enkele 
honderden volwassen exemplaren. Helaas 
komen er elk jaar tientallen exemplaren 
onder de fietswielen terecht. Sinds 2018 
telden we jammer genoeg al 135 dode 
muurhagedissen. 
 
Wat doen we om die ongelukken te 
vermijden? 
We plaatsen waarschuwingsborden die 
de fietser oproepen zijn snelheid te 
matigen en op te letten voor overstekende 
muurhagedissen. Ook willen we - in 
samenspraak met Infrabel en Natuurpunt 
- het leefgebied aan de spoorwegzijde 
verbeteren. Bijvoorbeeld door extra houten 
paaltjes en steenzones te plaatsen waarop 
ze kunnen zonnen. Hoe aantrekkelijker het 
leefgebied aan de spoorwegzijde, hoe kleiner 
de kans dat ze het fietspad oversteken.

Vind je zelf verkeersslachtoffers van 
muurhagedissen of van andere dieren?  
Voer ze in via www.waarnemingen.be   
of via www.dierenonderdewielen.be.

REGENBOOGVLAG

17 mei is de Internationale Dag Tegen 
Holebifobie en Transfobie. Gelijke rechten 
voor holebi, transgender en intersekse 
personen lijken ondertussen misschien 
vanzelfsprekend, maar te vaak is er nog 
discriminatie en onbegrip. Ook in Wetteren 
hangen we deze week de regenboogvlag 
uit aan het Sociaal Huis en het oude 
gemeentehuis voor verdraagzaamheid en een 
open werkcultuur.
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Doe in de maand juni mee met ‘30 Dagen 
Minder Wagen’ en laat je auto een maand 
lang op stal! 

Waarom meedoen? 
Omdat je het kan: je eigen wagen 30 dagen 
aan de kant laten staan! En in juni kan je het 
ook bewijzen, samen met duizenden andere 
Vlamingen die meedoen. 

Het is goed voor: 

- Je gezondheid: elke dag bewegen, dat 
is goed voor je lijf en je hoofd. Of je nu 
fietst of wandelt, naar je werk, het station, 
de bushalte of een deelauto. Vergeet 
onderweg  niet te genieten van de zon op 
je gezicht of de wind in je haren!

-  Je zin voor avontuur: stap uit de sleur 
(en uit de file). Kies een maand lang voor 
een andere manier van onderweg zijn. Je 
ontmoet mensen, ontdekt nieuwe routes 
en bijzondere plekken.

-  Je portemonnee: nu de brandstofprijzen 
de pan uit swingen, is autorijden echt duur 
geworden. Ga de uitdaging aan om 30 
dagen lang anders op weg te gaan en merk 
het verschil in je portemonnee.

-  Het milieu: je helpt om de CO2-uitstoot en 
luchtvervuiling te verminderen en maakt 
een positief verschil voor het milieu. 
Je maakt onze straten en wijken meer 
leefbaar, zodat mensen er elkaar kunnen 
ontmoeten en kinderen buiten kunnen 
spelen.

Tips & tricks om mee te doen 
Heb je twijfels of dit jou wel zal lukken? Geen 
nood. Er zijn massa’s tips & tricks die het je 
nog makkelijker maken om de wagen te laten 
staan. 

Alle info en registreren op 
www.30dagenminderwagen.be 

Een aantal van onze medewerkers - Els, Ruth, 
Nel, Christophe en Francis geven op de 
voorpagina van deze nieuwsbrief alvast het 
goede voorbeeld en komen met de fiets naar 
het werk. 

VAN OUD NAAR LED

Led-verlichting heeft veel voordelen: 
zuiniger qua verbruik, brandveiliger (de 
lampen worden minder warm), duurzamer (de 
lampen gaan veel langer mee) … Kortom: led-
verlichting is veiliger én beter voor het milieu. 
Daarom vervangen wij systematisch onze 
oude lampen door led-lampen.  
In verschillende gemeentelijke gebouwen is 
dat al het geval, zoals in de bib Massemen, 
de inkomhal van de sporthal, in de kerk van 
Overbeke ... Binnenkort zijn de gemeentelijke 
feestzaal, de kerk van Westrem en het 
kinderdagverblijf De Kleine Prins aan de 
beurt. Op termijn schakelen we volledig over 
naar led-verlichting.

VEILIG OP WEG NAAR SCHOOL

De Wetterse schoolstraten zien er sinds 
kort een pak kleurrijker uit. We maken de 
schoolomgeving veiliger voor schoolgaande 
fietsers en voetgangers en brachten 
wegmarkeringen aan die het begin en 
het einde van de schoolzone duidelijk 
weergeven. Zo worden automobilisten 
aangespoord om trager te rijden binnen  
deze zone.

PRAATCAFÉ DEMENTIE

Op 21 juni 2022 organiseert Paradox van 
14 tot 16 uur het Praatcafé Dementie met 
als gast Willy Dejaeghere. Hij brengt een 
theatermonoloog ‘Va is koning’. Willy vertelt 
het verhaal van Jef die werkt als arbeider 
in een brouwerij en buiten de uren een 
bloeiende zaak heeft als ijsverkoper.  
Dan krijgt hij te horen dat hij de ziekte van 
Alzheimer heeft.

De acteur vertolkt de gedachten en 
gevoelens van Jef. Het publiek wordt 
helemaal meegezogen. Na de monoloog 
is er ruimte voor vragen en het delen van 
ervaringen.

’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 Serskamp - 
Deelname is gratis - Inschrijven bij voorkeur 
via praatcafédementielww@gmail.com of 
052 43 27 56

Op 11 juni 2022 zetten we de deuren open 
van onze KUNSTacademie en kan je komen 
proeven van MUZIEK, WOORD en BEELD. 
Waar liggen jouw passies en talenten? Kom 
het ontdekken tijdens onze opendeur!

Opendeur  
Op zaterdag 11 juni ben je van 9 tot 13 uur 
welkom om een kijkje te nemen in onze 
gebouwen in de Lange Kouterstraat 1.  
Je kan vrij deelnemen aan de lessen BEELD. 
Zowel kinderen als volwassen kunnen in 
het domein MUZIEK muziekinstrumenten 
uitproberen en om 11 uur genieten van 
een muzikaal optreden door onze jongste 
leerlingen.  De leerkrachten staan klaar om 
jouw vragen te beantwoorden. Kom gerust 
eens langs!

Lukt het niet op 11 juni? Geen nood!  
Voor MUZIEK, WOORD EN BEELD zijn er 
ook probeerlessen de eerste 14 dagen van 
september 2022.

Vriendjesdagen 
Van 1 tot en met 12 juni kunnen kinderen 
tijdens onze vriendjesdagen al eens 
deelnemen aan enkele lessen BEELD 
(tekenen, schilderen…), podiumkriebels en 
instrumentlessen. Kinderen die bij ons al 
les volgen mogen die week een vriendje 
meebrengen om samen kunstzinnig aan 
de slag te gaan. Uiteraard zijn álle nieuwe 
kinderen vanaf 6 jaar welkom!  
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Jazz-Pop-Rock 
Leuk nieuws! Vanaf volgend schooljaar 
kan je aan de academie ook lessen JAZZ-
POP-ROCK volgen! Dit met de volgende 
instrumenten: slagwerk, piano, gitaar, 
basgitaar, zang. Ben jij ouder dan 12 en 
heb je interesse? Kom gerust langs op de 
opendeurdag!

Inschrijven schooljaar 2022-23 
Onze inschrijvingen voor het schooljaar 2022 
– 2023 starten op 1 juni 2022.  
Vanaf dan kan je online inschrijven op  
www.kunstacademiewetteren.be. Inschrijven 
kan tot en met 30 september 2022.


