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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  
 
2 JULI
Nationale Nachtvlindernacht: 
op zoek naar (sporen van) 
nachtvlinders  
Natuurpunt Scheldeland 
Ten huize van Koenraad Bracke 
Baerdonckstraat 83 
6 tot 8 uur 
www.natuurpunt.be 

25 jaar Tvoskeshof:  
mooi opgestelde tuin met uitleg 
door gastspreker  
Victor Van Sandelaan 95 
Van 2 juli 14 uur tot 3 juli 18 uur 
Hilaire.de.vos@proximus.be

Schieting op Staande Wip(pen) 
Ten Ede 
KHM De Verenigde Vrienden 
Bellevoorde z/n 
14.30 uur 
secretariaatdvv@gmail.com 

3 JULI
31ste Dorpsfeest Massemen  
VZW Parochiale werken 
Dorpsplein 
11 uur Aperitief  
12 uur Eetfestijn  
14 uur Optreden ‘One Dollar Trio’  
www.pwmassemen.be 

Rozenrally fietstocht 25 km en BBQ 
Chiro Hermeline 
Chirolokaal Lindenlaan 201   
Start tussen 13 en 14 uur 
www.chirohermeline.be

Gezinsfietstocht 25 – 30 km 
KWB Kwatrecht 
Start parking Spar Kwatrecht 
Oosterzelesteenweg 9 
14 uur

5 JULI
Fietstocht 15km met gids:  
Textiel in Wetteren 
FERM Wetteren-centrum 
Start Rode Heuvel 
19.30 uur 
www.samenferm.be 

7 JULI
Zomerbarbecue 
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
10 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

8 JULI
Merel de Vilder Robier:  
Psyche & Eros 
De Corridor 
Olmenlaan 1 
20 uur 
www.decorridor.be 

8, 9 en 10 JULI
Fiesta Europa  
Dorpsplein Massemen 
www.fiestaeuropa.eu 

9 JULI
Sockrock Festival 
Pig Parade Records
Site Cordonnier 
Lange Kouterstraat 1 
16 uur 
www.pigparaderecords.com

10 JULI
Vlaanderen Feest 
Site Cordonnier 
Lange Kouterstraat 1 
14.30 uur: openluchtfilm 
16.30 uur: Academische zitting –  
De Vlaamse Film 
17.30 uur: The B. Goose, Power Blues  
19.00 uur: De Bende van Wim  
www.wetteren.be/vlaanderenfeest 

15 JULI
Pasar zomert in Wetteren 
(Scheldeland) 
Geleide avondwandeling in de natuur 
Pasar Wetteren Lede Rondom 
Café De Lindekens 
Zavelstraat 58  
19 uur 
wim.liebrecht@telenet.be   
www.pasar.be

OP EEN BANKJE LUISTEREN 
NAAR VERHALEN

Deze zomer kan je opnieuw op 20 bankjes 
luisteren naar verhalen. Je herkent de 
bankjes aan de verhalenpancarte die er 
bij staat. Ga even zitten, scan met jouw 
gsm de QR-code op het bord en geniet 
van aangrijpende, spannende of grappige 
dialogen. 

Je kunt naar de verhalen van ‘Het Bankje’ 
luisteren van 1 juli tot en met 30 september. 
Op www.ccnovawetteren.be/hetbankje2022 
vind je een overzicht van de locaties.  
Liever met een echte kaart op pad?  
Die kan je gratis afhalen in cc Nova,  
de bibliotheek of de dienst toerisme.

VLAANDEREN FEEST

Op 9 en 10 juli kan je op de prachtig 
vernieuwde site Cordonnier genieten van een 
bijzondere editie van Vlaanderen Feest. 

Pig Parade Records organiseert op zaterdag 
9 juli vanaf 16 uur voor de eerste keer 
‘Sockrock’. Op het evenementenplein aan 
Cordonnier spelen PD Martin, Bubba, Tuff 
Guac en afsluitend de beloftevolle zangeres 
Chibi Ichigo. Daarna volgt een afterparty met 
DJ Triplet tot 3 uur.

Zondag 10 juli feesten we verder:  
• 14.30 uur: De splinternieuwe Kapitein  
 Zeppos film “Het Mercatorspoor” buiten  
 op groot scherm.  
• 16.30 uur: Academische zitting over de  
 Vlaamse film in de polyvalente zaal met  
 Johan Heldenbergh. 
• 17.30 uur: The B. Goose brengt power  
 blues. 
• 19 uur: we sluiten af met de Bende van  
 Wim. Zij brengen zalige Nederlandstalige  
 hits van 1965 tot nu. 

Alle optredens zijn gratis.  
Reserveren is niet nodig.  
Site Cordonnier: Lange Kouterstraat 1.

ZOMERFILM IN DEN BLAKKEN

Dijk 92 brengt deze zomer openluchtfilms 
naar de mooiste natuurdomeinen. cc Nova 
heet je op 25 augustus welkom in Den 
Blakken voor de vertoning van ‘King Richard’.

‘King Richard’ is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van de tennis-zusjes 
Williams en volgt hun vader Richard Williams. 
Van bij de geboorte van zijn dochters heeft 
hij een duidelijk doel voor ogen: Venus en 
Serena zullen de absolute top bereiken. De 
film toont op een ontroerende manier hoe 
belangrijk familie, doorzettingsvermogen 
en onwrikbaar vertrouwen zijn om iets 
schijnbaar onmogelijks te bereiken. Will 
Smith kreeg voor zijn vertolking van Richard 
een Oscar voor Beste Acteur.

De zomerbar van Overkop-huis Wetteren 
zorgt voor een heerlijk hapje en drankje.

Zin in meer films deze zomer?  
Ontdek het hele programma in de regio via 
www.dijk92.be/films-de-zomer-van-2022

HET RODE KRUIS REKENT OP JOU!

Rode Kruis Wetteren zoekt vrijwilligers.  
Er zijn verschillende projecten waarmee jij 
anderen kan helpen. 

Wie zoeken ze?  
• Doneer bloed, want dat is broodnodig.  
 Je kan er echt mensenlevens mee redden.  
 Bekijk online wanneer je bloed of plasma  
 kan geven in Wetteren. 
• Zet je in voor de Zorgbib en ga op bezoek  
 bij bewoners van het woonzorgcentrum.  
 Je bezorgt hen boeken, cd’s of dvd’s en  
 maakt tijd voor een babbel.  
• Word brugfiguur en help kinderen die  
 het moeilijk hebben op school of thuis.  
 Je slaat een brug tussen de school en de  
 thuissituatie.

Voel je het al kriebelen?  
Neem contact op met Stijn Geurs via 
voorzitter@wetteren.rodekruis.be  
of op 0474 48 74 15 of meld je aan via  
www.rodekruis.be/wetteren.



Scheldepark verrast Verko helpt je van asbest af
Wat? 
Aan de oevers van de Schelde, vlak 
naast het centrum van Wetteren, hebben 
woonzorgcentra, scholen, bedrijven, 
recreanten en bewoners nood aan ruimte. 
Provincie Oost-Vlaanderen en Lokaal Bestuur 
Wetteren werken aan een masterplan voor 
het Scheldepark. Dat is het gebied van Rode 
Heuvel tot iets voorbij het ziekenhuis en een 
klein stuk aan de overkant van de fietsbrug. 

Samen met het ontwerpteam gingen we in 
dialoog met instituten, eigenaars, gebruikers 
en omwonenden. We brachten de noden 
en wensen samen in een eerste nota 
die samenvat waar we naartoe willen en 
waarvoor we oplossingen moeten zoeken. 
Daarin zitten vier thema’s: water, landschap, 
mobiliteit en ontwikkelingen. Je vindt het op 
onze website en die van de provincie. 

Een waaier aan mogelijkheden  
Het Scheldepark heeft veel troeven die 
we nu onderzoeken. We denken na over 
een aangename combinatie van wonen 
en werken met respect voor de Wetterse 
geschiedenis. Door samen te werken 
kunnen we ruimte en infrastructuur delen 
en ontmoetingen stimuleren tussen jong 
en oud, buurtbewoners en bezoekers. We 
willen zoveel mogelijk materialen, bestaande 
gebouwen en water hergebruiken en warmte 
en energie kunnen delen. 

En nu?  
We werken aan een plan dat aan de ambities 
voldoet, gedragen wordt door de gebruikers 
én financieel haalbaar is. Om dat plan te 
maken hebben we ook jouw mening nodig! 
Kom in oktober naar het tweede buurtatelier 
en geef mee vorm aan het Scheldepark. 

Meer info 
www.wetteren.be/scheldepark  
www.oost-vlaanderen.be/scheldepark-wetteren

Plan je renovatiewerken in je woning?  
Wees dan alert voor asbest. Dat werd tot 1998 
vaak gebruikt in isolatie, golfplaten, dakleien … 
Als asbest breekt komen er vezels vrij die erg 
schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Vlaamse Overheid wil Vlaanderen tegen 
2040 asbestveilig maken en voert daarom op 
23 november 2022 het asbestattest in voor 
verkoop van woningen gebouwd voor 2001. 
Meer daarover lees je op  
https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest. 

Asbestloket 
Het asbestloket van Verko helpt je om asbest 
veilig te verwijderen met tips, beschermende 
kledij, speciale zakken, ophaling of een 
container. Let op, als je een container  
gebruikt op de openbare weg heb je een 
vergunning nodig. Vraag die aan via  
www.wetteren.be/inname-openbaar-domein  
of via een afspraak.

Meer info over het asbestloket:  
asbestloket@dds-verko.be of 052 25 18 11

ALBERT DE GEYTER,  
NIEUWE BURGEMEESTER 
VANAF 1 JULI 2022

Op 29 juni legt Albert De Geyter (CD&V)  
de eed af als burgemeester van Wetteren.  
Maar wie is Albert De Geyter?

Albert in feitjes:

Leeftijd: 60 jaar 

Gezin: getrouwd met Marie-Catherine en 
vader van drie kinderen: Margot, Emilie en 
Gilles.

Hobby’s: een passie voor lezen, liefst 
boeken over geschiedenis en economie.

Favoriete plekje in Wetteren: de Rode 
Heuvel die het centrum verbindt met 
de Schelde. “Ik fiets heel graag in onze 
gemeente, vooral langs de Schelde. Er is 
hier onmetelijk veel plaats. Met de fiets of 
te voet ontdek en beleef je zoveel meer!”

WETTEREN ZOMERT 

We zorgen voor een zomerse sfeer op de 
Markt en gaan volop voor het thema kleur. 
Kinderen kunnen zelf de Markt helpen 
opfleuren met kleurrijk stoepkrijt.  
Ze kunnen zich ook uitleven met reuzespelen 
zoals vier op een rij en mikado.  
Er komen strandstoelen, parasols, 
picknickbanken … en ook het toeristisch 
infopunt verhuist weer mee. 

GROEPSAANKOOP 
ZONNEPANELEN

De groepsaankoop voor zonnepanelen en 
thuisbatterij van Provincie Oost-Vlaanderen 
was dit jaar zo’n groot succes dat ze meteen 
een tweede groepsaankoop organiseren.  
Je kan dus opnieuw inschrijven tot  
12 augustus. Als je inschrijft krijg je een 
persoonlijk voorstel. Ga je akkoord?  
Dan komt de leverancier bij je langs en 
bezorgt je een definitieve offerte op maat. 
Stem je daarmee in, dan plannen jullie samen 
een datum voor de installatie. 

Meer info op www.samenzonnepanelen.be/
oost-vlaanderen

RENOVATIELENING?

Kan je woning een opfrissing gebruiken, maar 
heb je er het geld niet voor? Misschien kan je 
gebruikmaken van een renovatielening met 
uitgestelde terugbetaling. Je kan tot 25.000 
euro lenen bij de Vlaamse overheid en pas na 
20 jaar de lening beginnen afbetalen.  
Je krijgt er ook uitgebreid renovatieadvies  
en -begeleiding bij. 

Meer info op  
www.wetteren.be/renovatielening  
of mail naar woonenleef@wettteren.be

NIEUW SPEELPLEINTJE AAN DE VIJVERSTRAAT

Favoriet Wetters evenement:  
“Ik kijk enorm uit naar het Grote 
Reuzenfeest op 15 oktober 2022.  
Ook de wijkfeesten vind ik belangrijk,  
want mensen herontdekken zo hun wijk. 

Welke asbestverpakking heb ik nodig?

We sluiten de zone tussen de kerk en 
pitazaak Rif af voor verkeer. Je kan wel nog 
over de Markt rijden met de auto.  
De donderdagmarkt gaat ook gewoon de 
hele zomer door, maar met een iets andere 
opstelling. 

Het pleintje in de Vijverstraat heeft een 
volledige make-over gekregen. Kinderen 
kunnen er nu naar hartenlust spelen op de 
Tovertoren en het steltenpad. De ouders 
kunnen er genieten van de zon, en elkaar 
ontmoeten tussen de planten en bloemen. 
We vroegen voor de aanleg van het pleintje 
aan zowel de kinderen als de volwassenen 
wat zij zelf wilden. Het resultaat? Speelruimte 
waar de kinderen veilig kunnen klimmen en 
klauteren, en voldoende zitbankjes met extra 
groen voor de ouders. Sommige elementen, 
zoals de bankjes, laten nog even op zich 
wachten, maar de speeltuin is al klaar voor 
de zomer!


