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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.

8 SEPTEMBER
The Sci-fi soundtrack, een muzikale 
lezing van Robin Broos 
De Corridor, Olmenlaan 
20 uur 
Reserveren via www.decorridor.be 

9 SEPTEMBER 
Kermismenu warme beenhesp met 
aardappel in de schil 
LDC De Koffiebranderij Wetteren, 
Molenstraat 50  
11.30 uur 
Reserveren via  
dienstencentrum@wetteren.be  
 
Crazy Thog Saloon 
Thog Massemen, plein achter bib 
Massemen 
18 uur 
 
2de Massemense Kermisquiz  
Tent Dorpsplein 5 A 
20 uur 
Inschrijven via  
www.volksopbeuring.be 
 
Streekbieravond  
Scouts Prins Boudewijn  
Groene Wegel 2 
19 uur

10 SEPTEMBER 
De Canisha Quiz 
CC De Poort, Markt 27 
Inschrijven via info@canisha.be  
19 uur

Crazy Thog Saloon 
Thog Massemen,  
plein achter bib Massemen 
17 uur 
 
Scoutscafé Scouts Massemen en 
dartstoernooi 
Dorpsplein 5 
18 uur 
 
Optreden Die Verdammte Spielerei 
Tent Dorpsplein 5A, Massemen 
20 uur 
www.volksopbeuring.be  
 
Optreden Bal Marklez 
Tent Dorpslein 5A, Massemen 
22.30 uur 
www.volksopbeuring.be 

11 SEPTEMBER
Open Monumentendag  
Van Hauwermeirsmolen: 
rondleiding en maaldemonstraties 
Watermolenstraat 64 
10 – 18 uur 
 
Open Monumentendag met  
Freddy Couché swing ensemble 
Posthotel, Stationsplein 11 
Optreden 13.30 en 15.30 uur

Eetfestijn worstenBBQ + 
kermiscafé 
KFO Volksopbeuring  
Tent Dorpsplein 5A 
www.volksopbeuring.be 
11.30 uur 
 
Bar Fanfaar - Concertnamiddag 
KFO Volksopbeuring 
Tent Dorpsplein 5A, Massemen  
11 uur KFOV Sax Ensemble 
14 uur KH Con Animo 
15.30 uur Concertband Oordegem 
17 uur D’eaux Serieuses 
18.30 uur De Kopernootjes 
19 uur KFO Volksopbeuring 
20.30 uur Jo Roberts Big Band 
Vrije toegang

Crazy Thog Saloon 
Thog Massemen,  
plein achter bib Massemen 
15 uur

12 SEPTEMBER
Cursus ‘Aan de slag met internet’ 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50  
Inschrijven via  
dienstencentrum@wetteren.be  
 
Eetfestijn worstenBBQ + 
kermiscafé
KFO Volksopbeuring  
Tent Dorpsplein 5A 
inschrijven via  
www.volksopbeuring.be 

13 SEPTEMBER
Lessenreeks E-overheid 
wat heb ik nodig als e-burger? 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
9 uur 
Inschrijven:  
dienstencentrum@wetteren.be  
 
Wetteren Kermis Kloefkesbal
WZC Schelderust,  
Wegvoeringstraat 55 
14 uur 
Inschrijven via  
dienstencentrum@wetteren.be 

17 SEPTEMBER
Herfstschieting op staande wip 
KHM De Verenigde vrienden 
Bellevoorde 
14.30 uur 

18 SEPTEMBER
Hand in hand wandeling 
WZC Sint-Jozef Wetteren 
13.30 uur 
Inschrijven:  
refdem@rvtsintjozefzkj.be 

AWEL ZOEKT VRIJWILLIGERS

Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, 
zoekt vrijwilligers.

Twijfel je of dit iets voor jou is? Awel, ‘t is een 
match! Of je nu een echte huismus bent, een 
lange slaper, een klusser of een professor... 
Awel, dat is luisteren naar kinderen en 
jongeren van thuis uit, wanneer jij wil. 
Diploma maakt niks uit, luisteren wel.

Interesse?  
Surf naar www.awel.be voor alle info.

AAN DE SLAG MET JE 
ANDROID-SMARTPHONE

Heb je nog maar net een smartphone of wil 
je er beter mee leren werken? Op vrijdag 30 
september en 7 oktober leer je stap voor 
stap hoe je apps installeert en gebruikt, mails 
opent en verstuurt en foto’s maakt.  
De cursus is voor beginners met een 
Android-smartphone. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Vooraf reserveren is dus nodig.

Ben je benieuwd naar nog meer digitale 
opleidingen, lezingen en workshops die je dit 
najaar in Wetteren kan volgen? Haal dan de 
gratis vormingsbrochure in de bibliotheek.

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

KERKPLEIN VAN OVERBEKE

De komende jaren pakken we het plein rond 
de kerk van Overbeke aan. Daarvoor krijgen 
we financiële steun van de provincie Oost-
Vlaanderen. We leggen het plein opnieuw aan 
met aandacht voor de noden in de buurt. 
We zetten in op spelen, ontmoeten en meer 
groen.  

Dit najaar werken we intensief samen met 
de Overbekenaars en de buurtorganisaties. 
Regionaal Landschap Schelde-Durme 
begeleidt deze samenwerking. Het budget en 
de randvoorwaarden liggen vast, maar het 
ontwerp komt van de mensen zelf!

De voorbije zomer experimenteerden 
we om te zien wat werkt: plantenbakken, 
meer speel- en ontmoetingsplekken, een 
graffitimuur in samenwerking met Habbekrats 
en spelletjes die op de grond geschilderd 
zijn. Deze ervaringen nemen we ook mee in 
het ontwerp.

BIN NETWERK IN 
OVERSCHELDE

In Overschelde starten buurtbewoners, 
politie en het lokaal bestuur met een 
buurtinformatienetwerk (BIN). Een BIN is 
een samenwerking tussen deze partners om 
de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de 
buurt te verhogen. Buurtbewoners en politie 
houden elkaar op de hoogte. Dat zorgt voor 
meer sociale controle en kan leiden tot 
minder criminaliteit. Wil je lid worden?  
Mail naar veerle.sleeuwagen@telenet.be.  

WETTERSE HUISZWALUWEN  
IN TOPVORM

Het gaat goed met de huiszwaluwenkolonie in 
Wetteren! Dit broedseizoen telden we maar 
liefst 187 bezette nesten, in 2021 waren dat  
er 148. Aan de voetgangersbrug zijn er 
9 bezette nesten meer dan vorig jaar. 
Het schoolterrein van Scheppers biedt 
ondertussen onderdak aan 29 broedkoppels 
en een huis in de Moerstraat zelfs aan 40!  
De telling bewijst dat onze huiszwaluwen-
kolonie goed standhoudt en zelfs uitbreidt. 
Met dank aan Natuurpunt Scheldeland, 
Regionaal Landschap Schelde-Durme en 
vrijwilligers voor het meetellen.

GROOT REUZENFEEST 
EN SELECTIE VAN HET 
REUZENKIND 

Op 15 oktober 2022 vieren we de 400ste 
verjaardag van onze reuzen met een Groot 
Reuzenfeest en totaalspektakel. Reus en 
Reuzin hadden ooit een kind. Dat reuzenkind, 
amper 5 jaar oud, kwam in 1810 op tragische 
manier om het leven tijdens de doortocht 
van Napoleon door Wetteren. Op hun 400e 
verjaardag schenken we het reuzenpaar 
op een symbolische manier opnieuw een 
kind. Vanaf 2022 zal er elke 5 jaar een 
kind uit Wetteren gekozen worden om het 
Reuzenkind te zijn.

Op zaterdag 24 september worden alle 
Wetterse kinderen, die op 15 oktober tussen 
6 en 12 jaar oud zijn, uitgenodigd op de 
Markt van Wetteren. Een reuzenmuntenworp 
bepaalt wie de mooie rol van Reuzenkind 
mag vertolken en zich dan ook 5 jaar lang 
Reuzenkind mag noemen. Een hele eer!

Reuzenmuntenworp: zaterdag 24 september 
om 18 uur - Oud gemeentehuis, Markt

Hang een affiche van het Groot Reuzenfeest 
aan je raam! Je kan een affiche afhalen in het 
Gemeentehuis, Infopunt Toerisme,  
LDC De Koffiebranderij en de bib.  
Meer info over het Reuzenfeest vind je op 
www.wetteren.be/reuzenfeest. 
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Terug sporten!
Wateroverlast,  
wat doen we eraan?

BLOEMENVELD

We effenen het braakliggende terrein in de 
Marktdreef, naast Rode Heuvel en zaaien er 
een bloemenmengsel. Wanneer volgend jaar 
in de lente de bloemen beginnen kiemen, 
zullen we in de bloemenweide een zone 
kort maaien en er enkele picknickbanken 
plaatsen. Vooraan komen enkele haagjes om 
auto’s uit de zone te houden. 

September is de maand van de sportclub  
en het ideale moment om je in te schrijven  
voor jouw favoriete sport in Wetteren.  
Zoek je een nieuwe sport die bij je past of 
schrijf je je opnieuw in bij je vertrouwde 
club? Ontdek alle info in de gloednieuwe 
sportbrochure! 

Sporten Overdag 
De sportdienst organiseert elk seizoen 
verschillende lessen die je overdag  
kan volgen in de sporthal. Je kan er terecht  
voor badminton, tafeltennis, yoga, turnen  
en nog meer. Het nieuwe seizoen start op  
12 september. In die week zijn er gratis 
proeflessen, zodat je kan uitzoeken  
welke sport het best bij je past. 

Een volledig overzicht van het wekelijkse  
aanbod vind je op  
www.dewarandewetteren.be/sporten-overdag

Sportclub Wat Meer info

Wriemel vzw
Omnisport kleuters op zaterdag 17 september 
9 tot 12 uur afhankelijk van de leeftijd.

info@wriemel.be 
www.wriemel.be

Dansstudio  
De Jonghe

Zaterdag 10 september, 9 tot 10 uur voor 4- en 
5-jarigen. 
Vanaf 19 september gratis proeflessen voor  
4-jarigen tot  jongvolwassenen

dansstudio.dejonghe@telenet.be 
www.dansstudiodejonghe.be

Made2Move
Opendeurweek  
van 12 tot en met 18 september

info@made2move.be 
www.made2move.be

Okra
Elke donderdag in september  
van 9.30 – 10.30 uur: lijndans

lijndans.wetteren@gmail.com  
www.lijndans-wetteren.be

BC Challenge

Woensdag 14 september: 
vriendjesdag badminton 
16 uur: 7 - 10 jarigen 
17 uur: 10 - 14 jarigen 
18.30: + 14 jaar

info@bcchallenge.be 
daandesmet@hotmail.com

Judoclub
Verschillende open trainingen voor jeugd, 
vanaf 7 september

guido.de.pelseneer@telenet.be  
www.jc-wetteren-serskamp.be

We hebben ook lessenreeksen zoals 
‘Bodymoves keeps fit’. Er is een reeks in 
het najaar en een in het voorjaar. De lessen 
starten op donderdag 6 oktober van 14 tot 15 
uur. Een combinatie van aerobic, step, latin 
en BBB op aangepaste muziek. Goed voor je 
conditie en figuur! Je schrijft je vooraf in bij 
het onthaal van de sporthal.

Voor vragen, mail naar  
sport.overdag@wetteren.be

Meer info en een lijst van alle deelnemende clubs vind je op:  
www.dewarandewetteren.be/maand-sportclub.   

Nieuwe sportbrochure 
In de nieuwe sportbrochure 2022-23 vind 
je alle sporten die je in Wetteren kan doen, 
overdag en ’s avonds, voor jong en oud. 

Je kan de brochure online lezen op  
www.dewarandewetteren.be/sportaanbod  
en je haalt je papieren versie aan de balie 
van het Gemeentehuis, de sporthal, het 
zwembad, CC Nova en de bibliotheek. 

Ontdek ook de nieuwe initiatieven: 
• Multiball van Jungle Skills is de perfecte  
 voorbereiding op alle bal- en slagsporten. 
 Al spelend verbeteren kinderen  
 van 4 tot 7 jaar hun motoriek  en   
 vaardigheid met de bal. De lesjes zijn  
 op zaterdag van 14 tot 15 uur.  
 Meer info: www.jungleskills.be 

• Bij Sportkids kan je met jouw   
 peuter elke woensdag van 16.30 tot  
 17.10 naar Babyballers.  
 Papa, mama, opa of oma komen met  
 hun kindje vanaf 1,5 jaar naar de sporthal  
 om te BabyBallen! Sport, spel en plezier  
 met zijn tweetjes, met begeleiding van een  
 enthousiaste coach en assistent.  
 Meer info: www.babyballers.be 
• We dance geeft elke woensdagavond  
 Bachata lessen voor volwassenen.  
 Op zondagavond is er Salsa dansles.  
 Schrijf je in voor de wekelijkse danslessen  
 op www.wedance.be   
 Eén danslessenreeks bestaat uit 7 lessen.

Maand van de sportclub 
Verschillende Wetterse sportclubs zetten in september hun deuren open voor het grote 
publiek. Kom langs en neem gratis deel!

Regen.  Het ene moment hopen we erop, 
het andere moment vervloeken we het. 
De laatste jaren zien we meer en meer dat 
het weer verandert.  Langere periodes van 
droogte en warmte wisselen af met zeer 
hevig onweer en veel regen.  De beelden 
van de overstromingen langs de Vesder 
in juli 2021 waren angstaanjagend.  Het 
water steeg binnen enkele minuten tot 
een verwoestende kracht.  Ook bij ons in 
Wetteren leven mensen in angst voor het 
volgende onweer en zware regen.  

Tot nu toe hebben we er met zijn allen 
altijd voor gezorgd dat het regenwater zo 
snel mogelijk in de riolen en in de Schelde 
terechtkwam.  Dit werkt niet meer.  Onze 
straten, gebouwen, grachten en rioleringen 
zijn niet aangepast aan deze hevige regens.  
We moeten de opvang, buffers en afvoer 
van het regenwater aanpassen en het 
water daar vasthouden waar het geen 
overlast kan veroorzaken.  Niet alleen in de 
probleemgebieden, maar in heel Wetteren.  
Dit zal vele jaren in beslag nemen. Het is 
niet alleen het werk van de lokale en hogere 
overheden maar ook van elke Wetteraar. 

Wat kunnen we samen doen?

• We voorzien nieuwe riolen waarbij we   
 regenwater en afvalwater scheiden. 
• We herstellen en onderhouden onze grachten.  
 Liefst op vrijwillige basis, maar als het niet  
 anders kan, met de nodige druk. 
• We bouwen en verbouwen huizen  en gebouwen  
 die beter het regenwater opvangen. 
• We plaatsen regenwaterputten en    
 gebruiken het water voor het spoelen van 
 toiletten, beregenen van de tuin, voor de   
 wasmachine, …  
• We stimuleren de aanleg van groendaken. 
• We leggen buffers, wadi’s en poelen   
 aan en vermijden zo verdroging én   
 overstromingen.   
• We informeren en sensibiliseren burgers   
 om hun woning waterbestendiger te maken. 

Wij kunnen dit niet alleen.  Ideeën zijn 
welkom op wegen@wetteren.be.   
Ook foto’s en filmpjes op het moment van 
overlast mag je doorsturen. Zo krijgen wij een 
beter zicht op de problemen.

  

 

VOORKOM CORONA MET JE 
EXTRA BOOSTERPRIK 

Binnenkort krijg je een uitnodiging in de bus 
voor je extra boosterprik tegen corona.

Waarom een boosterprik? 
Sinds de start van de pandemie zijn er 
altijd sterke heropflakkeringen in het 
najaar. Ook deze herfst- en wintermaanden 
verwachten we dus opnieuw periodes met 
veel coronabesmettingen. De huidige vaccins 
beschermen uitstekend tegen zware ziekte 
en ziekenhuisopname. Net daarom is een 
extra vaccin supernuttig!

Waar en wanneer? 
De 65-plussers, de mensen met een 
verzwakte immuniteit en de zorgverleners 
ontvangen als eerste hun uitnodiging. Daarna 
wordt van oud naar jong uitgenodigd tot en 
met 18 jaar. Vóór 1 november krijgt iedereen 
de kans om zich te laten vaccineren.

Wetteraars kunnen vanaf 12 september 
terecht in CVO Groeipunt, Nieuwstraat 11. 
Ook de inwoners van Laarne, Lochristi, 
Wachtebeke, Wichelen, Melle, Merelbeke 
en Destelbergen krijgen hun vaccin in onze 
gemeente.

Welke vaccins? 
De vaccinatie in de herfst gebeurt met een 
mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna.  
Dit vaccin biedt een hoge mate van 
bescherming tegen alle coronavarianten die 
we momenteel kennen.

Vragen? 
Het callcenter kan je bereiken op het 
nummer 09 396 68 08. 

NOORD-ZUIDVERBINDING

Liefst 754 Wetteraars namen deel aan de 
bevraging over de Noord-Zuidverbinding, 
waarvoor onze hartelijke dank! Samen met de 
230 bezoekers op het dialoogmoment en de 
44 deelnemers in de klankbordgroep eerder 
in juni gaven jullie heel wat bedenkingen en 
ideeën. Binnenkort publiceren we een verslag 
met een overzicht van alle reacties over de 
4 scenario’s voor de nieuwe Scheldebrug, 
de 4 mogelijke tracés voor de nieuwe 
spoorwegbrug en het afwegingskader.  
Hou zeker onze website  
www.wetteren.be/noordzuidverbinding  
in de gaten.

Reserveer alvast woensdag 12 oktober 
(van 16 tot 20 uur) in jouw agenda voor het 
volgende publieke dialoogmoment!


