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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

18 JUNI
Topdagen: braderie, optredens en 
animatie 
Markt en centrumstraten 
www.wetteren.be/topdagen 

Highlights from Broadway 
Popkoor Paramour &  
Jo Roberts Big Band 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be  

Kermisschieting op staande wippen 
Ten Ede 
KHM De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde 
14.30 uur 
secretariaatdvv@gmail.com 

19 JUNI
Topdagen: braderie, optredens en 
animatie 
Markt en centrumstraten 
www.wetteren.be/topdagen 

Highlights from Broadway 
Popkoor Paramour &  
Jo Roberts Big Band 
cc Nova, Molenstraat 2B 
15 uur 
www.ccnovawetteren.be

Fair Trade wandelzoektocht  
Lokaal Bestuur Wetteren 
Startplaats - De Meiroos 
Meidoornlaan 57 
14 uur 
fairewandeltocht@wetteren.be 

21 JUNI
Duik de zomer in met de DJ-inn 
Bibliotheek Wetteren, Markt 27 
16 tot 20 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be
 
22 JUNI
Voorlezen, dat is leesplezier 
doorgeven 
Bibliotheek Massemen, Dorpsplein 1 
16 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be 

24 JUNI
Picnic Music – Kuusi 
Cultuurcafé Nova, Molenstraat 2B 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be 

VIJF JAAR HIER  
met Phara de Aguirre  
OKRA 
De Poort, Markt 27 
14.30 uur 
www.okra.be

25 JUNI
OST Fietshappening 
WTC Lambroek Massemen 
KVV Eendracht Massemen, 
Kapellekouter 1 
doorlopend 
www.wtc-lambroek.be 

Brouwerijbezoek met degustatie 
van artisanale bieren, bierkaas en 
bierworst 
Microbrouwerij De Backer, 
Molenbeekweg 10A 
14 uur 
www.pikaflor.be/brouwerijbezoek

Een jaar in de serre 
Velt Wetteren 
Serre van Marc,  
Massemsesteenweg 163 
10 uur 
veltwetteren@gmail.com 

26 JUNI
Optreden zondagsmarkt  
D’ Eaux Sérieuses 
F. Beernaertsplein  
10.30 uur

Johan Braeckman, Rick De Leeuw 
en Jan Hautekiet – Lou Reed  
De Corridor, Olmenlaan 
11 uur  
www.decorridor.be 

1 JULI
Picnic Music - Bert Van Renne 
Cultuurcafé Nova, Molenstraat 2B 
12 uur 
www.ccnovawetteren.be 

Nationale Nachtvlindernacht  
Natuurpunt Scheldeland 
Ten huize van Koenraad Bracke, 
Baerdonckstraat 83 
20 uur  
www.natuurpunt.be

 

BESTEMMING: BIB

Met de spaaractie  
‘Bestemming: bib’ zet de bib  
iedereen tussen 3 en 18 jaar aan het 
zomerlezen. Een reis rond de wereld maken 
op de rug van een eenhoorn?  
Of een chocoladesnoepsorteerder 
verzinnen? In boeken kan dat allemaal!

Vanaf 1 juli haal je in de bib jouw reispas 
af. Je zoekt een boek bij een van de vier 
bestemmingen en je vertrekt op leestrip.  
Is je boek uit, dan krijg je in de bib een 
stempel. Met een volle reispas maak je kans 
op mooie prijzen. Ingecheckt? Lezen maar!

De actie loopt tot 4 september in de 
bibliotheken op de Markt, in Overbeke en 
Massemen.

Meer info: https://wetteren.bibliotheek.be

LEESBEGELEIDERS GEZOCHT 
VOOR DE BIB

Met het project ‘Lees-weer’ geeft de bib 
kinderen die na de vakantie in het tweede 
leerjaar starten, een leesduwtje in de rug. 
Elke dinsdag in augustus van 13.30 tot 
14.30 uur lezen ze in kleine groepjes samen. 
We lezen in de zon, spelen een spelletje, 
knutselen of gaan op speurtocht in de bib.  
 
De bib zoekt nog vrijwilligers om de jonge 
lezertjes te begeleiden. Ben je leerkracht 
of heb je ervaring als leesouder? Geef een 
seintje voor 1 juli als je wil meewerken.

Meer info: bibliotheek Wetteren,  
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be, 
https://wetteren.bibliotheek.be

OP SCHATTENZOEKTOCHT  
IN DE BIB

Tijdens de zomervakantie daagt de bib 
speurneuzen van 5 tot 12 jaar uit om hun 
neus in alle hoekjes en kantjes van de bib te 
steken. Hoe moet een gezellig plekje voor jou 
ruiken? Voor welke luchtjes haal jij je neus 
op? Zijn vieze geurtjes soms ook nuttig?  
Laat je niet bij de neus nemen, snuif alle 
geurtjes op en vind de verborgen schatkist 
in de bib.

De schattenzoektocht loopt van 1 juli tot 31 
augustus tijdens de openingsuren van de bib 
op de Markt. De activiteit is gratis.

Meer info: bibliotheek Wetteren, 09 369 26 
78, bibliotheek@wetteren.be,  
https://wetteren.bibliotheek.be

VRAGEN OVER ALCOHOL OF 
DRUGS? 

Je kan bij Drugpunt Wetteren-Wichelen-
Laarne terecht voor info en advies over 
alcohol en drugs. Ze bieden begeleiding 
via een aantal gesprekken en zoeken 
samen met jou naar verdere hulp. Gratis 
en vertrouwelijk. Daarnaast kan je bij hen 
ook een preventiecampagne of drugbeleid 
opstellen. 

Meer info op www.drugpunt.be of via  
0473 65 65 95 of 0476 97 09 58. Ze 
houden hun afspraken in het Sociaal Huis 
(Scheldedreef 52 - Wetteren) of een andere 
gespreksruimte in Wetteren, Wichelen of 
Laarne. 

FAIRTRADE WANDELTOCHT

Fairtrade helpt landbouwers in 
ontwikkelingslanden een betere plek te 
verwerven in de handelsketen. Zo kunnen 
ze leven van hun werk en investeren in een 
duurzame toekomst. Fan van Fairtrade? Kom 
dan op zondag 19 juni mee wandelen vanaf 
14 uur voor een tocht van 7 km. Onderweg 
proef je van Fairtrade hapjes en doe je mee 
met leuke opdrachtjes. 

We starten om 14 uur aan basisschool De 
Meiroos (Meidoornlaan 57). Inschrijven 
kan tot 17 juni. Stort vooraf 8 euro voor 
volwassenen of 4 euro voor kinderen op de 
Fairtrade rekening: BE15 3631 5575 1930. 

Meer info: fairewandeltocht@wetteren.be
BINNENKORT OP REIS?  
MELD HET AAN DE POLITIE. 

De vakantie is een drukke periode voor 
inbrekers. Wat kan je doen om dieven af te 
schrikken? Laat weten dat je weg bent aan de 
lokale politiezone: via het politiehuis, de app 
‘depolitie’ of via www.politie.be. 
Gratis en eenvoudig! De politie komt dan 
geregeld bij je woning langs, overdag en ’s 
nachts. Is er een probleem? Dan verwittigen 
ze jou of een opgegeven contactpersoon zo 
snel mogelijk om maatregelen te nemen. 

NIEUWE DIENSTENSITE 
AGENTSCHAP NATUUR EN BOS 

Wil je een visverlof aanvragen? Schade of 
overlast door (wilde) dieren melden? Werken 
uitvoeren in de natuur? Een boom kappen? 
Een natuurbeheerplan opmaken? Een 
speelzone aanleggen? Deelnemen aan het 
jachtexamen? Een milieuovertreding in de 
natuur melden? … 

Je vindt alle info op de nieuwe beleids-  
en dienstenwebsite  
https://natuurenbos.vlaanderen.be/

Inspiratie voor uitstapjes in het groen  
vind je op www.natuurenbos.be.
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Groot Reuzenfeest  
op 15 oktober 2022

Wegenwerken in 
Wetteren

Er zijn heel wat wegenwerken gepland de 
komende maanden. Dat is voor niemand 
leuk, maar alleen zo krijgen we betere 
wegen, mooiere voetpaden en veilige 
fietspaden. Het eindresultaat zal dus een 
hele verbetering zijn! 

Vernieuwing Zuidlaan en Acaciastraat  
Tussen de kruispunten met de 
Brusselsesteenweg en de Bloemluststraat 
worden de fietspaden vernieuwd en 
verbreed. We richten de weg tussen de 
kruispunten met de Bloemluststraat en de 
Warandelaan in als een groene stadslaan 
met verhoogde fietspaden, vernieuwde 
busperrons, een rotonde, een nieuw wegdek 
en groene middenbermen. Op 27 juni starten 
de werken. De voorbereidende werken zijn er 
al begonnen in februari.

Vernieuwing voetpaden  
In deze straten leggen we de voetpaden 
opnieuw aan: het Felix Beernaertplein 
(hoek notaris Uytterhaegen), een deel van 
de Gentsesteenweg, de Roosbroeklaan 
en de hoek van de Hekkerstraat en de 
Kapellestraat.

Stationsplein en omgeving   
Tijdens de riolerings- en wegeniswerken 
aan de Zuidlaan is er éénrichtingsverkeer 
richting centrum Wetteren. Om het verkeer 
zo vlot mogelijk te laten doorstromen 
aan het Stationsplein hebben we er de 
weg breder gemaakt. We vernieuwen 
ook de fietssuggestiestroken vanaf de 
Nieuwstraat tot voorbij het Stationsplein 
en brengen fietssuggestiestroken aan in de 
Jan Broeckaertlaan tot voorbij de Lange 
Kouterstraat. 

Glasvezelnetwerk in Wetteren 
Fiberklaar is al bezig met de kabel in de grond 
te stoppen ten zuiden van de spoorlijn en in 
Overbeke en een deel van het centrum.  
De werken ten noorden van de Schelde zijn 
pas gestart. In het najaar starten de werken in 
Wetteren centrum.  

Alle info over wegenwerken vind je op  
www.wetteren.be/wegenwerken.

WIJ ZOEKEN JOBSTUDENTEN

Tijdens de zomermaanden juli, augustus 
en september nemen enkele collega’s een 
welverdiende vakantie. Hun taken worden 
natuurlijk overgenomen door teamgenoten, 
maar we zoeken ook jobstudenten!  
Je leert bij in een toffe organisatie, doet 
broodnodige werkervaring op en je houdt  
er een aardig centje aan over.

Ons aanbod 
We zoeken studenten voor verschillende 
teams: Cultuur, Burger, Gebouwen, 
Stadsbeleid, Magazijn en Groen. Bekijk op 
onze website wat het beste bij jou past. 

Alle vacatures op  
www.wetteren.be/jobstudenten

2022 is een bijzonder jaar voor onze 
Wetterse reuzen, want ze blazen 400 
kaarsjes uit. Daarmee zijn ze bij de oudste 
en mooiste reuzen van het land! Een goede 
reden voor een groot feest op de Markt op 
zaterdag 15 oktober 2022. 

Groot Reuzenfeest  
We organiseren een groot feest op de Markt 
met in de namiddag animatie voor jong en 
oud. Om 19 uur speelt zich op een groot 
podium een bijzonder spektakel af met de 
Wetterse reuzen en acteurs en figuranten 
uit onze gemeente. Ontdek en beleef het 
volledige verhaal op zaterdag 15 oktober.  
Na het spektakel kan je genieten van 
optredens op het groot podium op de Markt.  
 
Wie wordt het kind van de reuzen? 
Een Wetters kind zal de rol van het 
reuzenkind vertolken. Elk Wetters kind tussen 
6 en 12 jaar maakt kans om geselecteerd te 
worden. Je vindt binnenkort meer informatie 
op www.wetteren.be/reuzenfeest. 
 

Reuzendragerwedstrijd 
Wil en kan je mee de reuzen dragen? Een hele 
eer om dat te mogen doen! Heb je sterke 
armen, rug en benen en een hart voor ons 
Wetterse erfgoed? Binnenkort meer info op 
www.wetteren.be/reuzenfeest. 
 
Tentoonstelling 
Ken je de geschiedenis van onze reuzen?  
Hoe ontstond de traditie van de ommegang 
op Wetteren kermis? Wat is het verhaal 
achter de vele reuzen die onze gemeente 
rijk is? Wie houdt de reuzen in eer? Je komt 
het allemaal te weten op de tentoonstelling 
tijdens Wetteren kermis 2022.

Alle info lees je op  
www.wetteren.be/reuzenfeest  
en hou onze kanalen in de gaten voor meer 
nieuws over het feest van het jaar!

DENK JE MEE OVER WETTEREN 
NOORD- ZUID?

Er komt een nieuwe brug over de Schelde en 
ook een brug of tunnel om de spooroverweg 
aan de Wetterstraat te vervangen. Dat is een 
unieke kans om een nieuw tracé te kiezen 
voor de verbinding tussen de E40 en de 
noordelijke oever van de Schelde. Zo werken 
we aan betere mobiliteit, meer veiligheid, 
een aangenamer centrum en duurzame 
economische ontwikkeling.

Samenwerking 
De gemeente Wetteren werkt daarvoor 
samen met Provincie Oost-Vlaanderen, 
de Vlaamse Waterweg, Infrabel en het 
Agentschap Wegen en Verkeer.

Dialoogmoment 
Op dinsdag 28 juni 2022 is er een eerste 
dialoogmoment met de inwoners, in het 
gemeentehuis tussen 16 en 20 uur.  
Het studiebureau stelt de mogelijke tracés 
voor, zodat je mee kan nadenken over de 
mogelijkheden.  
 
Meer informatie en inschrijven op  
www.wetteren.be/noordzuidverbinding. 

GEEN AUTO’S MEER OP DE 
TRAGELWEG

Er mogen geen auto’s meer rijden op de 
Tragelweg in de Kalkense Meersen.  
De weg is voortaan enkel toegankelijk voor 
de diensten van de Vlaamse Waterweg, 
fietsers, speed pedelecs, brommers klasse A 
en bewoners van Aard in Wichelen.  
Zo wordt de Tragelweg niet alleen veiliger om 
er te wandelen en te fietsen: zonder de auto’s 
kan je ook volop genieten van de rust in dit 
natuurgebied.

WONING RENOVEREN?  
 
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren 
en bedrijven via één online loket een 
premie aanvragen voor renovatie én 
energiebesparende investeringen.  
Die eengemaakte premie,  
Mijn VerbouwPremie, kan je pas vanaf  
1 oktober aanvragen. Tussen 1 juli en  
30 september kan je tijdelijk geen premies 
aanvragen. 

Contacteer ons om na te gaan in welk 
premiestelsel je het voordeligste af bent: 
in sommige gevallen doe je er goed aan te 
wachten tot na 1 oktober 2022 om je premie 
aan te vragen.

Meer info op  
www.wetteren.be/mijnverbouwpremie

JUBILARISSEN

PLATINA BRUILOFT 
Leys Willy - De Mulder Marie 22/07/1952

BRILJANTEN BRUILOFT 
Herman Frans - Ottevaere Paula 9/07/1957
Verdonck Marcus - Auman Anna 30/07/1957
De Meyer Robert - De Moor Julienne 28/09/1957

DIAMANTEN BRUILOFT
Veeckman Achiel - Vankieldonck Emilienne  6/06/1962 
De Corte Johan - Samson Raymonda 12/07/1962 
Claus André - Bombeke Mariette 14/07/1962 
Drieghe Paul - Bracke Jeannine 14/07/1962 
De Maesschalck Hubert - Bové Denise 7/08/1962 
Van Cauwenberge Jaak - Sedeyns Simonne 18/08/1962

GOUDEN BRUILOFT
Rudy Van Imschoot - Aline Scheire 8/06/1972 
Johnny De Winne - Alice Verhoeve 6/07/1972 
Werner Verbaere - Lutgart De Mol 7/07/1972 
André Missiaen - Vera De Meyer 8/07/1972 
Werner Sinove - Vera De Pauw 10/07/1972 
Albert Goeman - Linda Praet 14/07/1972 
Paul Raemdonck - Godelieve De Wispelaere 17/07/1972 
Albéric Vereecken - Godelieve Baes 18/07/1972 
Wilfried Bulckaen - Rosette De Mulder 26/07/1972 
Philippe Hubain - Dominique Willemot 26/07/1972 
Werner Maes - Rita Wauters 2/08/1972 
Georgez De Pauw - Maria-Christina Meuleman 6/09/1972 
Walter Vanlerberghe - Veva D’Haene 21/09/1972 
Eddy Van Wassenhove - Viviane Verstraete 23/09/1972

FESTIVAL STROOM

Op 30 juni meert het meerdaagse festival 
STROOM aan in onze gemeente. In de kerk 
van Overbeke nemen zes klimaatdichters je 
mee in hun kijk op de natuur, het klimaat en 
de toestand van de wereld. Donderdag 30 
juni om 17 uur, 18.15 uur en 19.30 uur. Voor of 
na de voorstelling kan je iets drinken op het 
gezellige terras voor het kerkgebouw. 

Op zaterdag 16 juli organiseert 
graffitikunstenaar Caz’n een workshop 
‘initiatie graffiti’ voor kinderen, met als thema 
water. 

Meer info en tickets via  
www.festivalstroom.be. 


