
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 382, v.u. Albert De Geyter, 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.

23 SEPTEMBER
Hitchcock - Lieven Debrauwer 
De Corridor 
Massemensesteenweg 21 - 20 uur 
Reserveren via www.decorridor.be 

24 EN 25 SEPTEMBER 
Veiligheidsdagen Brandweer 
en politie 
Show en rondritten met 
voertuigen, kinderanimatie, 
advies brandpreventie, 
demonstraties 
Zuiderdijk 1  
10 – 18 uur

24 SEPTEMBER
Kerk in het midden-netwerk 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender 
VZW  
Kerk Overbeke 
Gentsesteenweg 197 
9.30 uur 
Reserveren: info@avansa-vlad.be 

Seniorie De Spielerei –  
Die Verdammte Spielerei 
CC Nova 
Molenstraat 2B  
20 uur 
Reserveren: www.ccnovawetteren.be 

25 SEPTEMBER
Try out lezing over Poe 
De Corridor 
Massemensesteenweg 21  
10.30 uur 
Reserveren: www.decorridor.be 
 

Mosselfestijn Chiro Hermeline 
Lindenlaan 201  
11.30 uur 
Reserveren:  
saskia.drieghe@gmail.com  
 
KERMIS TEN EDE 
Dorpsplein Ten Ede 
Zaterdag 24 september vanaf 15 uur 
Zondag 25 september vanaf 14.30 uur 
 
Bruisend Ten Ede Festival 
23-24-25 september 
Pleintje Korte Asselwegel

23 SEPTEMBER 
18.30 uur Kids bingo 
20.30 uur Volwassenen bingo 
23 uur Live-band 

24 SEPTEMBER
15 uur Kermis-café 
18 uur Koninklijke Harmonie  
20 uur DJ  
23 uur Live Band

25 SEPTEMBER
11.30 uur Eetfestijn 

26 SEPTEMBER
Kermisschieting op staande wippen 
KHM De verenigde vrienden 
Bellevoorde  
14.30 uur 
Info op 0468 33 01 69 of 
secretariaatdvv@gmail.com 

27 SEPTEMBER
Gwen Busseniers: de wondere 
wereld van cryptomunten 
Wat zijn bitcoins, altcoins en 
NFT’s? Welke investeringen zijn 
interessant? Hoe (ver)koop en 
bewaar je cryptomunten veilig?  
Bibliotheek Wetteren 
Markt 27 
20 uur 
Reserveren:  
www.ccnovawetteren.be  
of 09 365 20 20

28 SEPTEMBER
Workshop Karikatuurtekenen door 
Karikaturist Marin 
LDC Koffiebranderij Wetteren 
Molenstraat 50 
Reserveren: dienstencentrum@wetteren.
be of 09 366 02 42

29 SEPTEMBER
Workshop Babymassage 
Huis van het kind 
Scheldedreef 52 - 10 uur 
Inschrijven: www.huisvanhetkindlww.be 

Dealer – Nova@themovies 
CC Nova 
Molenstraat 2B - 20 uur 
Reserveren: www.ccnovawetteren.be 

Wouter Bulckaert, vinylpraat:  
The Beatles, Abbey Road 
De Corridor 
Massemsesteenweg 21 - 20 uur 
Reserveren: www.decorridor.be

Infoavond (de)kolonisatie 
Paul Vossen - GROS 
LDC Koffiebranderij 
Molenstraat 50 
20 uur 
gros.wetteren@gmail.com 
0471 49 07 51

 30 SEPTEMBER
Langs de zijderoute –  
Vardan Hovanissian &  
Emre Gültekin Trio 
CC Nova  
Molenstraat 2B  
20 uur 
Reserveren: www.ccnovawetteren.be 

30 SEPTEMBER – 3 OKTOBER
Overbeke Feest 
’t Centrum Overbeke en Kerk(-plein) 
Overbeke 
Bovenboekakker

OVERBEKE FEEST
VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Toneel Poezemuis  
’t Centrum Overbeke 
20.30 uur

ZATERDAG 1 OKTOBER
10.30 uur Gratis yoga sessie 
14 uur Rommelmarkt met randanimatie 
21 uur Danscafé met coverband Retouche

ZONDAG 2 OKTOBER
12 uur Spaghetti-festijn 
12.30 uur Tearoom Femma 
14 uur Choreo future schock

MAANDAG 3 OKTOBER
13.30 uur Volksspelen 
14 uur ’t Dansant met Rafken

www.wetteren.be/overbeke-feest

CC NOVA  
OPENT MET  
SMAKELIJKE  
VOORSTELLING 
 
Cultuurcentrum Nova start  
het nieuwe seizoen met  
de knappe fototentoonstelling  
van drie Wetterse amateur- 
fotografen EISH W MALH /  
BROOD EN ZOUT.  
Centraal staan de buddy’s  
uit het Brugwachtproject,  
dat anderstalige nieuwkomers  
koppelt aan Wetteraars.  
We vroegen hen om samen een gerecht voor te bereiden. 
Het werden heerlijke momenten waar frietjes en basboussa 
samen op tafel stonden. Iedereen is welkom voor de 
feestelijke openingsavond op vrijdag 23 september om 19 uur.  
Laat via www.ccnovawetteren.be/eish-w-malh weten dat 
je komt, zo weten de buddy’s hoeveel hapjes ze moeten 
bereiden.

NETWERKMOMENT VOOR 
MANTELZORGERS 

Dankzij de inzet van mantelzorgers kunnen 
zieken, ouderen of mensen met een 
beperking langer in hun vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Lokaal dienstencentrum 
De Koffie-branderij nodigt alle Wetterse 
mantelzorgers uit voor een netwerkmoment. 
Deel je ervaringen en spreek met 
mantelzorgverenigingen. Wij trakteren 
je graag op vol-au-vent of vegetarische 
balletjes in tomatensaus met frietjes en een 
huisgemaakt dessert. 
• dinsdag 4 oktober om 18 uur 
• Inschrijven tot 28 september via   
 dienstencentrum@wetteren.be  
 of 09 366 02 42 

HET GEZELLIGSTE 
VOORLEESUURTJE 

Elke woensdagmiddag, van 21 september tot 
eind maart, blijft de bib van Overbeke een 
uurtje langer open. Dan zijn alle kinderen van 
4 tot 8 jaar en hun (groot)ouders welkom 
om te luisteren naar mooie, grappige en 
spannende verhalen. Reserveren is niet 
nodig, kom gewoon om 16 uur naar de bib. 
Het voorlezen is gratis. 

Ook de bib van Massemen verwent 
jonge oortjes met een maandelijks 
voorleesmoment. Meer info via 09 368 23 81 
of bibliotheek@wetteren.be. 

GRATIS ZAKASBAKJES 

Tijdens de Handhavingsweek Sluikstort en 
Zwerfvuil van 3 tot 9 oktober delen we gratis 
zakasbakjes uit. Weet je dat maar liefst 41% 
van het ingezamelde zwerfvuil bestaat uit 
sigarettenpeuken? Reden genoeg dus om 
je peuken in een zakasbakje te bewaren en 
daarna in de vuilbak te gooien. Want wie 
betrapt wordt op het weggooien van een 
peuk, kan beboet worden. Haal je gratis 
zakasbakje tijdens de markt op donderdag 6 
en zondag 10 oktober. Je kan er ook eentje 
krijgen aan de balie van het gemeentehuis of 
in een kranten- of nachtwinkel. 

 
 

21 SEPTEMBER 2022

TRAILRUN KONING(IN)  
VAN WETTEREN

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
organiseren we een trailrun of looptocht 
langs onverharde wegen in de Wetterse 
natuurpracht. Je kan kiezen om de 14 of de 
24 kilometer te lopen of te wandelen.  
Op beide dagen kan je vrij starten 
tussen 8.30 en 11 uur aan het Sport- en 
Recreatiecentrum De Warande.  
Je betaalt 10 euro voor de 14 en 12 euro voor 
de 24 kilometer.

www.tenvoetenuit.be/wetteren

Het gemeentehuis is op vrijdag 30 september  
uitzonderlijk gesloten, we zijn wel telefonisch bereikbaar  
tijdens onze openingsuren (9 tot 12 uur)

WEEKEND VAN DE KLANT

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober kan je gezellig winkelen 
tijdens het Weekend van de Klant, een initiatief van Unizo en 
Comeos. Vergeet zeker je Wetterse cadeaubon niet!  
Op www.weekendvandeklant.be vind je de handelaars die je 
zaterdag en zondag warm verwelkomen. Wie weet met een 
leuk geschenkje!



Nieuwe brug over  
de Schelde en de spoorweg Onze KUNSTacademie bruist!SamenBergOp

Op 1 september startten 1700 gemotiveerde 
leerlingen het nieuwe KUNSTschooljaar.  
We vliegen er dan ook onmiddellijk in met 
een unieke expo!

Expo Mandemie 2022 
We openen dit academiejaar met de 
expo Mandemie. Het woord ‘mandemie’ is 
oud Nederlands voor paspop. Tijdens de 
laatste weken van vorig schooljaar en de 
eerste weken van september, bewerkten 
de leerlingen delen van paspoppen met 
verschillende technieken: een klassikaal 
thema, nieuw aangeleerde technieken of 
experimenteren met vorm, interpretatie en 
uitwerking. 

De expo toont het prachtige en verrassende 
werk van leerlingen tussen 7 en 80 jaar oud 
en is te bezichtigen op Rode Heuvel van  
19 tot en met 28 september 2022.

Monique en Claudine pronken samen 
op de cover. Ze zijn buddy’s maar vooral 
vriendinnen. Monique leeft in kansarmoede, 
maar door op te trekken met haar buddy 
Claudine verbetert ze haar situatie. 
In Wetteren willen we met het project 
SamenBergOp buddy’s bij elkaar brengen 
en kansarmen meer weerbaar maken. Karel 
(Rotary Wetteren), Lieselot en Aline (Lokaal 
Bestuur Wetteren) geven uitleg.

Lieselot: “SamenBergOp is een project van 
Rotary Wetteren en Lokaal Bestuur Wetteren. 
We willen kansarme mensen sterker maken 
door hen in contact te brengen met een 
buddy. De buddy’s trekken samen op: 
sporten, koffie drinken, wandelen, een 
uitstapje maken. Het helpt om je netwerk uit 
te breiden.” 

Karel: “Iedereen kan buddy worden. Je moet 
je kunnen inleven in de situatie van een 
kansarme persoon. Er wordt verwacht dat 
je een tweetal keer per maand met je buddy 
optrekt. Maar je doet dit op je eigen tempo. 

Schrijf je in voor 30 september 
Onze lessen zijn intussen gestart. Inschrijven 
voor Beeld, Muziek of Woord kan nog tot en 
met 30 september, maar sommige lessen zijn 
al volzet. Je schrijft je online in via   
www.mijnacademie.be of je maakt een 
afspraak bij het secretariaat via 09 369 24 90 
of kunstacademie@wetteren.be.  
Ga naar www.kunstacademiewetteren.be  
en ontdek wat de KUNSTacademie allemaal 
te bieden heeft!

 

Aline: Wie buddy wil worden, kan komen naar 
de infosessies op 10 oktober en 15 november in 
LDC De Koffiebranderij. Eens je als buddy aan de 
slag bent, krijg je ook ondersteuning.”

Karel: “Rotary zet zich al jarenlang in voor 
armoede en jeugd. We kwamen in contact met 
vzw ArmenTeKort en wilden de buddywerking 
ook in Wetteren opstarten. Kansarmoede is een 
opdracht voor de hele maatschappij. Daarom 
werken we samen met het Lokaal Bestuur 
Wetteren, Smartphoto en Ajinomoto Omnichem 
als partners. Extra partnerbedrijven zijn meer 
dan welkom!”

Aline: Er zijn veel goede redenen om buddy te 
worden: het verrijkt je als mens, je krijgt voeling 
met een wereld die je minder goed kent en 
leert jezelf ook beter kennen. Vaak ontstaan er 
vriendschappen tussen de buddy’s.” 

Wil je ook buddy worden?  
www.wetteren.be/samenbergop 
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DIGITALE INFOSESSIE 
ENERGIE, ZONNEPANELEN EN 
THUISBATTERIJ 

Op maandag 26 september 2022 om 19.30 
uur organiseert de gemeente Wetteren, 
in samenwerking met Solva en Woonplus, 
deze digitale infosessie. Vragen zoals ‘Zijn 
zonnepanelen nog rendabel?’ worden 
beantwoord.  

Schrijf je in via info@woonplus-lww.be,  
of bel 0470 88 07 76 | 09 365 46 00.  
Enkele dagen voor de infosessie ontvang je 
een link. 

(BE)LEEFBAAR EN BEREIKBAAR 
CENTRUM

Met het plan ‘Wetteren (be)leef- en 
bereikbaar’ maken we het centrum van 
Wetteren veilig en aangenaam, met meer 
groen en minder verkeer. Hieronder zie je hoe 
de Markt er zou kunnen uitzien.

Begin volgend jaar starten de werken zodat 
we het verkeer tegen april 2023 vlotter 
kunnen laten verlopen. We maken het 
ook gemakkelijker voor fietsers: zij zullen 
bijvoorbeeld een veilige route kunnen volgen 
tussen de Markt en het station. Met een 
parkeerplan willen we de automobilisten vlot 
naar de centrumparkings leiden.  
Zo vinden centrumbewoners makkelijker een 
parkeerplaats in hun straat en kan je wel nog 
kort parkeren als je komt winkelen.

Lees er meer over op   
www.wetteren.be/beleefbaar-bereikbaar

MIJN VERBOUWPREMIE  
EN - LENING

MijnVerbouwpremie  
Vanaf 1 oktober 2022 kan je via één online 
loket een premie aanvragen voor renovatie 
en energiebesparende investeringen.  
 
Mijn VerbouwLening  
Mijn VerbouwLening is een renteloze lening 
tot 60.000 euro. Je kan de lening aanvragen 
om verbeteringen aan de kwaliteit en het 
energieverbruik van je woning te betalen.  
 
Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak via 
www.wetteren.be/mijnverbouwpremie en  
www.wetteren.be/mijnverbouwlening.

Wellicht wist je al dat Wetteren werkt aan 
een nieuwe brug over de Schelde en de 
overweg aan de Wetterstraat. Misschien 
nam jij deel aan het dialoogmoment op 28 
juni of de digitale bevraging?

Nieuwe Scheldebrug en brug  
over het spoor 
De huidige brug over de Schelde is 
verouderd en te laag voor grote schepen. 
Ook de overweg aan de Wetterstraat wordt 
gesloten en vervangen door een brug.  
Zo komen we tot een veilig spoorwegennet.

De gemeente Wetteren en de Provincie 
Oost-Vlaanderen sloten een akkoord met 
De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het 
Agentschap Wegen en Verkeer om samen 
een oplossing te zoeken. Zo werken we 
aan betere mobiliteit, meer veiligheid, 
een aangenamer centrum en duurzame 
economische ontwikkeling.

Waar staan we? 
In juni stelden we de mogelijke plekken voor 
de nieuwe bruggen voor. Bedankt aan de 
900 mensen die deelnamen aan de digitale 

v.l.n.r. Lieselot Heyman, Aline van den Bosch 

en Karel Van Hoecke.

Openingsuren academie: maandag tot 
donderdag van 13.30 tot 20 uur. Vrijdag 
van 13.30 tot 18 uur en zaterdag van 8.30 
tot 12.30 uur.

bevraging of het dialoogmoment!

Ondertussen verwerkte het studiebureau alle 
input van de klankbordgroep, het dialoogmoment 
en de digitale bevraging. Daaruit blijkt dat de 
keuze voor de brug over de Schelde - zoals 
verwacht - niet makkelijk is. Jullie feedback  
en suggesties verwerkten we in een rapport.

In september werken we enkele 
voorkeursscenario’s verder uit. We onderzoeken 
hoe we ze kunnen verbeteren met de suggesties 
van de burgers en partners.

Denk jij mee? 
Op 12 oktober volgt een nieuw dialoogmoment 
voor het brede publiek. Ben je benieuwd naar  
de voorkeursscenario’s? Wil je meer info of geef 
je graag je mening? Schrijf je dan zeker in.

Meer info over het project, het rapport en de 
inschrijvingslink voor 12 oktober vind je op: 
www.oost-vlaanderen.be/wetteren-noord-zuid 


