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1 JUNI 2022

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. 

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

6 JUNI
23e Sneukelfietstocht op 
Sinksenmaandag 
Feestcomité Boskant 66 vzw  
Hotel Winterhof,  
Smetledesteenweg 142  
13.15 uur 
hubert.de.moor@telenet.be 

7 JUNI
Mantelzorgbijeenkomst: Omgaan 
met rouw en verlies  
Samana Oost-Vlaanderen  
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
14 uur  
www.samana.be  

9 JUNI
Fit en gezond dankzij je 
smartphone 
Bibliotheek Wetteren 
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 

10 JUNI
Picnic Music: The Blue Parrot 
Jazzband Trio 
Cultuurcafé Nova,  
Molenstraat 2 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be/picnic-music 

11 JUNI
Ola!Peloezza 
De Warande,  
Warandelaan 14 
14 tot 18 uur 
www.ccnovawetteren.be/olapeloezza 
 
Verkoop werken uit eigen atelier 
Kunstencentrum vzw 
Marktdreef 7A 
14 uur 
Erik.verstuyft@telenet.be

12 JUNI
Optreden zondagsmarkt Harmonie 
Les Bons Vivants 
Felix Beernaertsplein  
10.30 uur

14 JUNI
Van Huisnijverheid tot 
textielindustrie in Wetteren 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
19 uur  
www.wetteren.be/koffiebranderij 

16 JUNI
Vijversessies  
Café Posthotel,  
Stationsplein 11  
14 uur 
www.cafeposthotel.be 

17 JUNI
Picnic Music: Jim Cain 
Cultuurcafé Nova,  
Molenstraat 2 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be/picnic-music 
 
Nieuw België, een 
migratiegeschiedenis 
OKRA Academie  
De Poort,  
Markt 27 
14.30 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be 
 
Yves T’Sjoen en Manu van der Aa  
in gesprek met Patrick Conrad 
De Corridor,  
Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be

OLA!PELOEZZA:  
GRATIS DOE-FESTIVAL  
VOOR KINDEREN

Lijken een zeepkistenrace, reuzeklank-
installaties, streetart, circusartiesten en 
volksspelen iets voor jou? En ben je tussen  
4 en 12 jaar? Kom dan zaterdag 11 juni 
tussen 14-18u naar het gratis doe-festival 
om te rennen, springen, spelen, kijken en… 
genieten!

Je kan racen met schildpadden of 
zelfgebouwde zeepkisten, maar ook rustiger 
pottendraaien bij Karwij of knutselen bij 
Duizendpoot. Altijd al die grijze stoeptegels 
van De Warande willen opfleuren? 
Of acrobatische sprongen maken op 
SuperJurjens torenhoge springkastelen?  
Ook dat kan tijdens Ola!Peloezza!

Kom met je fiets, zo vermijden we file. Neem 
je UiTpas mee want je kan punten sparen, 
heb je nog geen UiTpas? Dan maken we ter 
plekke eentje aan.

Alle activiteiten en extra info op:  
www.ccnovawetteren.be/olapeloezza. 

VANAF JUNI BUITEN ZWEMMEN

Goed nieuws voor alle waterratten! Vanaf juni 
kan je weer zwemmen in openlucht.  
Een ideale verfrissing tijdens warme dagen. 
De exacte datum kennen we nog niet en 
hangt af van het weer. We houden je op de 
hoogte via www.dewarandewetteren.be en 
de gemeentelijke kanalen.

Het openluchtbad is elke dag open van 9.30 
tot 20 uur. Wie vooraf online toegangstickets 
koopt, krijgt een mooie korting. Aan de kassa 
kost een ticket 2 euro meer. Reserveren kan 
op https://warande.recreatex.be. Wetteraars 
kunnen onmiddellijk voor de hele zomer 
reserveren aan het voordeeltarief!

MAAK JE TUIN GEZONDER  
MET COMPOST

Composteer je keuken- en tuinafval, want 
compost zorgt op een heel natuurlijke manier 
voor een vruchtbare bodem die beter vocht 
vasthoudt. Compost beschermt je planten en 
groenten tegen ziektes én maakt ze sterker. 

Bij intercommunale Verko kan je een 
compostbak aankopen voor 60 euro. 
Meer info op www.dds-verko.be/verko/
afvalpreventie. In een kleinere tuin ga je beter 
voor een compostvat met beluchtingsstok. 
Dat kan je al voor 18 euro aanschaffen in het 
gemeentelijk magazijn in de Peperstraat. Dat 
is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 
uur, op woensdag ook van 13 tot 16 uur. 

Meer thuiscomposteertips vind je op  
www.vlaco.be/thuiscomposteren.  

HOU JE STOEP NETJES

Hou je van een nette gemeente? Wij ook! 
Laten we er samen werk van maken, want 
ook jij kan helpen! De stoep, maar vooral 
de voeg tussen voetpad en gevel, is het 
favoriete plekje van onkruid. Als iedereen 
op het voetpad voor de deur het onkruid 
weghaalt, heeft dat een groot effect op de 
netheid van de gemeente. 

Wist je dat het ook in het politiereglement 
staat, dat je zelf de stoep, de aangelegde 
berm en de goot voor je huis netjes 
moet houden? Gebruik daarbij geen 
onkruidverdelgers, want die zijn verboden  
en schadelijk voor het milieu. 

VERBOUW SAMEN MET JE BUREN VOOR DE TOEKOMST

Labland vzw stoomt oude vrijstaande woningen klaar voor de toekomst met het project 
coöperatieve buren. Wat is de bedoeling? Dat je met minimaal twee buren samen nadenkt 
over renovatie. Labland bekijkt samen met jullie hoe je het energieverbruik kan beperken, je 
woning kan aanpassen aan toekomstige zorgnoden en hoe je de beschikbare ruimte beter 
kan benutten. Dankzij de samenwerking met en financiële ondersteuning van Provincie 
Oost-Vlaanderen biedt Labland een aantal gratis architecturale voorstudies aan voor 
gemeenschappelijke renovaties.  

Interesse? Surf naar www.labland.be of mail naar merijn@labland.be.

VOOR

NA



De Wetterse  
ondernemersawards Topdagen in juni

Wetteren Noord-Zuid -  
De verbinding met de toekomst

Op donderdag 12 mei 2022 reikten we voor 
het eerst de Wetterse ondernemersawards 
uit. De vier awards gingen naar Café 
Tonneke, restaurant Lesco, lingeriezaak 
Marie-Paule en boomkwekerij Espaliers.

Alle ondernemers en inwoners van Wetteren 
konden hun favoriete bedrijf of onderneming 
voordragen als kandidaat. Er vielen 4 awards 
te winnen, binnen deze categorieën: starter 
van het jaar, horecazaak van het jaar, retailer 
van het jaar en bedrijf van het jaar.

Genomineerden 
Er kwamen meer dan 1.100 stemmen binnen. 
We stelden een shortlist samen met drie 
genomineerden per categorie:

• Starter van het jaar: 
Café - feestzaal Tonneke, houtzagerij De 
Houtbewaarder en podoloog PodoHuis.

• Horecazaak van het jaar: 
Restaurant Lesco, Pasta Sarah en Café – 
feestzaal Tonneke. 

• Retailer van het jaar:  
Lingeriezaak Marie-Paule, Kiki Fashion en ’t 
KaffeeKabientje. 

• Bedrijf van het jaar: 
Sfeerboomkwekerij Espaliers, Climatronix 
en verzekeringskantoor Donners.

De genomineerden kregen de kans om 
zich schriftelijk voor te stellen aan een 
professionele jury die rekening hield met 5 
criteria:

•  Vernieuwend en kenmerkend karakter

• Tewerkstelling en personeelsbeleid 

• Lokale verankering en bijdrage aan het 
beleid van de gemeente 

• Het bovenlokaal op de kaart zetten van 
Wetteren

• Duurzame bedrijfsvoering

Awardshow 
Op 12 mei reikten we de awards uit tijdens 
een gezellige netwerkavond waar alle 
Wetterse ondernemers een uitnodiging 
voor kregen. We startten de avond met een 
panelgesprek over duurzaam ondernemen en 
daarna reikte de professionele jury de vier 
awards uit. De winnaars straalden met hun 
prachtige award die gemaakt werd door het 
Wetterse bedrijf Fisheye. 

HULP BIJ JE 
BELASTINGAANGIFTE

Heb je hulp nodig om je belastingaangifte in 
te dienen? Contacteer dan de medewerkers 
van de Federale Overheidsdienst Financiën 
op het nummer 02 575 56 66.  
Hou je identiteitskaart bij de hand.  
Een medewerker legt een telefonische 
afspraak voor je vast. Je kan ook een 
afspraak maken in een van de kantoren van 
de FOD Financiën. Voor Wetteraars is het 
dichtstbijzijnde kantoor in Gent. 

Meer informatie:  
https://financien.belgium.be.

Het is bijna zover … op vrijdag 17, zaterdag 18 
en zondag 19 juni 2022 zijn het Topdagen in 
onze gemeente! Geen aangepaste corona-
editie deze keer, maar terug zoals vroeger: 
braderie, animatie, optredens … Genieten 
dus!

Lokaal talent op vrijdag 
We starten op vrijdag 17 juni om 18.30 uur  
op de Markt. Lokaal talent White Van Men, 
Lefwerk en Royal Funk Force, komen het 
beste van zichzelf geven. 

Koorddanser op zaterdag  
Op zaterdag start de braderie om 10 uur. 
Onze handelaren verwelkomen jullie in 
hun kraampjes tot 18 uur. Wij zorgen voor 
sfeervolle animatie voor jong en oud in de 
centrumstraten.

Zo houdt de Markt zijn adem in om 11 uur, 
want een koorddanser balanceert tussen de 
kerk en het oude gemeentehuis!  
In de namiddag kan je genieten van een 
rondrijdende piano, Made2Move en een 
ballonenplooier.

Een Masked Singer op zondag 
Zondag sluiten we af met een muzikale knal 
want... Om 20 uur zingt Loredana de pannen 
van het dak op onze Markt. Ook Dean 
en de coverband onder leiding van Stijn 
Tondeleir, muzikant bij Niels Destadsbader 
én coördinator van onze nieuwe richting 
Jazz Pop Rock aan de KUNSTacademie, 
brengt een stevig potje ambiance. Tijdens de 
braderie zorgen praatzieke ‘serveuzes’ en De 
Peetjes Poetsploeg voor extra sfeer.

Parkeren en verkeersvrije straten 
Fietsers parkeren in een tijdelijke 
fietsenstalling aan de kerktuin. Auto’s kunnen 
terecht in parking Scheldekaai. Die is gratis 
op vrijdag vanaf 17 uur en zaterdag de 
hele dag. Op zondag kan je er altijd gratis 
parkeren. De Markt is verkeersvrij  van 
vrijdag 17 juni 15 uur tot maandag 20 juni 14 
uur. In de straten waar het braderie is, geldt 
ook een parkeerverbod op zaterdag 18 juni 
van 8 tot 19 uur op zondag  
19 juni van 12 tot 19 uur. 

Alle informatie en het programma vind je op 
www.wetteren.be/topdagen

WOONZORGCENTRUM 
SCHELDERUST BESTAAT  
30 JAAR

Op zondag 12 juni vieren we de dertigste 
verjaardag van woonzorgcentrum 
Schelderust. Vorig jaar bestonden de 
assistentiewoningen Scheldezicht 25 jaar.

Beide instellingen zijn ondertussen een begrip 
geworden in Wetteren. Ze staan bekend om 
een professionele maar zeer menselijke en 
open aanpak. Het is er aangenaam vertoeven 
in het groen met zicht op de Schelde. 

Door de coronapandemie waren de 
feestelijkheden vorig jaar, voor het 
vijventwintigjarige bestaan van Scheldezicht, 
eerder beperkt. Ook dit jaar blijven we 
voorzichtig. Naast kleine initiatieven voor 
de bewoners en personeel organiseert 
Schelderust op zondag 12 juni een 
barbecue vanaf 12 uur. Aansluitend zijn 
er in de namiddag randactiviteiten met 
versnaperingen en een rolstoelvriendelijke 
wandeling.  
Schrijf je in via schelderust@wetteren.be, op 
09 368 85 11 of aan het onthaal.

VEILIGER FIETSEN

Vanaf 13 juni wordt het fietspad langs de 
Kwatrechtsteenweg en de Wegvoeringstraat/
Dendermondesteenweg vernieuwd aan 
beide kanten. Dat zal de veiligheid en het 
rijcomfort van de fietsers verbeteren. 
De werken komen er in opdracht van het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Op de 
website www.wegenenverkeer.be vind je al 
de wegenwerken die het agentschap plant in 
onze gemeente.

De uitdaging - Het centrum van Wetteren is 
zeer interessant gelegen tussen de spoorweg 
en de Schelde. Maar de verbinding tussen 
de E40 en het gebied ten noorden van 
de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein 
Stookte, brengt teveel verkeer door 
het centrum. Dat geeft problemen met 
verkeersveiligheid en leefbaarheid, 
zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit en 
onaangename files. De zoektocht naar een 
oplossing loopt wel al 40 jaar, maar leidde 
nooit tot een akkoord.

Waarom nu - Vandaag is er een unieke 
kans. De Vlaamse Waterweg moet de oude 
brug over de Schelde verhogen voor de 
passage van grotere schepen. Infrabel 
streeft naar een veilig spoorwegennet met 
minder overwegen en wil de overweg aan 
de Wetterstraat vervangen door een brug of 
tunnel.

Samenwerking - De Vlaamse Waterweg 
en Infrabel sloten een akkoord met de 
gemeente Wetteren, het Agentschap Wegen 
en Verkeer en de Provincie Oost-Vlaanderen 

om samen in één project te zoeken naar 
een oplossing. De wil om samen te werken 
is groot; zo stemde de gemeenteraad 
van Wetteren unaniem voor dit akkoord. 
Binnen de Vlaamse overheid werken ook 
de Vervoerregio Gent en departement 
Omgeving mee.

De partners willen ook samenwerken met alle 
andere betrokken partijen, zoals bedrijven, 
handelaars, scholen, verenigingen en zeker 
de inwoners zelf.

Waar staan we – De partners deden 
vanaf 2020 veel voorbereidend werk 
om het project op te starten. Sinds april 
2022 onderzoekt een studiebureau de 
belangrijkste tracés.

Denk mee - Op 28 juni is er een eerste 
dialoogmoment met de bevolking. Het 
studiebureau stelt voor welke tracés 
onderzocht worden, zodat geïnteresseerde 
inwoners mee kunnen nadenken.  
Inschrijven kan je op  
www.wetteren.be/noordzuidverbinding


