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BOEKENVERKOOP BIBLIOTHEEK

De bibliotheek neemt elk jaar haar collectie 
onder de loep. De bibliotheekmedewerkers 
halen oudere of weinig uitgeleende boeken, 
strips, cd’s en dvd’s uit de rekken. Die kan je 
voor een prikje kopen op zaterdag 3 december 
in de polyvalente zaal van De Poort (boven de 
bib). 

Kom snuisteren in het aanbod voor volwassenen 
en kinderen van 9 tot 16 uur. Je betaalt 1 euro 
per boek, cd of dvd. De opbrengst gaat naar 
een goed doel. 

Info: bibliotheek, 09 369 26 78,  
https://wetteren.bibliotheek.be

 
 

16 NOVEMBER 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 4 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be

 

19 NOVEMBER
Geboorteboomplanting 
Gezinsbond Wetteren 
Campus Kompas (achterzijde),  
Vijverstraat 
10 uur 
https://wetteren.gezinsbond.be 

Red Marbles: voorstelling nieuw 
album  
De Corridor, Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be

20 NOVEMBER
Geleide wandeling Molenbeekpad 
Natuurvrienden Aalst 
Dorpsplein Massemen 
9 uur 
herman.van.extergem@telenet.be 

Akke Akke Tuut – 4Hoog 
Cc Nova, Molenstraat 2B 
14.30 uur 
www.ccnovawetteren.be

21 NOVEMBER
Voorlezen voor senioren:  
Wijs maar niet uitgelezen 
Dijk92 
Bibliotheek Wetteren, Markt 27 
19.30 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

22 NOVEMBER
Food.Film.Fest: film Honeyland  
De Corridor, Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be 

23 NOVEMBER
Zangnamiddag met  
Stefaan Van Petegem 
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

Lezing: Artificiële intelligentie –  
vloek of zegen 
Davidsfonds Academie 
De Poort, Markt 27 
14 uur 
www.davidsfonds.be 

Promise Me –  
Kabinet K & Het Paleis 
Cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

24 NOVEMBER
Gratis workshop babymassage 
Solidaris  
Sociaal Huis,  
Scheldedreef 52 
10 uur 
www.huisvanhetkindlww.be

Madres Paralelas 
Cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

25 NOVEMBER
Breugelfestijn 
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50 
11.30 uur 
dienstencentrum@wetteren.be 

Voordracht ‘Klimaat en water’  
met prof. dr. Patrick Willems 
Okra Academie 
De Poort, Markt 27 
14.30 uur 
okra.academie.wetteren@telenet.be 

Toneel: Taxi Taxi 
ToOver (Toneel Overschelde 
Parochiecentrum Overschelde, 
Liefkenshoek 
20 uur (25 en 26 november) 
15 uur (27 november) 
www.toover.be 

Bloemlezing Stef Bos 
Cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

Aboubakar Traoré en Balima 
Vzw Kultuurschuur 
Kapel Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128 
20 uur 
www.kultuurschuur.org

29 NOVEMBER
Lezing: Blockchain 
Davidsfonds Academie 
De Poort, Markt 27 
20 uur 
www.davidsfonds.be 

30 NOVEMBER
Sinterklaasfeest 
LDC De Koffiebranderij,  
Molenstraat 50 
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

Meskerem Mees – Caesar Tour 
Cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

1 DECEMBER
De geschiedenis van Wetteren door 
Erik Van der Haegen  
De Corridor, Olmenlaan  
20 uur 
www.decorridor.be

Mouchette 
Cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

DE DIGITALE TRENDS VAN 2022

Technologie en digitale media evolueren zo snel 
dat je nauwelijks nog kan volgen. Hoe zit dat met 
de metaverse en die slimme brillen?  
Wat leren we uit hoe apps en sociale media 
ingezet worden in Oekraïne? En wordt BeReal 
het nieuwe Facebook?  
 
Op donderdag 8 december om 14 uur overloopt 
Kristof D’hanens de belangrijkste trends van 
het voorbije jaar, met grappige anekdotes en 
filmpjes. 

Info en reserveren: bibliotheek, 09 369 26 78, 
bibliotheek@wetteren.be

KUNSTACADEMIE  
OP PODIUM CC NOVA

De jongste leerlingen Woord en Muziek staan 
naar jaarlijkse traditie op het podium van  
cc Nova op woensdag 21 december.  
Ook de leerlingen Beeldatelier en Animatie 
werkten mee aan dit project. Het thema dit jaar 
is ‘On-ver-licht’ en er zijn twee voorstellingen, 
om 17 uur en om 19 uur. 

Kaarten zijn gratis, je betaalt alleen 1 euro 
reservatiekost. Bestel je tickets via  
www.ccnovawetteren.be, 09 365 20 20  
of via het onthaal van cc Nova. 

 DEZE NIEUWSBRIEF  
 IS 100% 
 MILIEUVRIENDELIJK

Sinds kort is deze nieuwsbrief 100% 
klimaatneutraal. Het papier heeft een ecologisch 
label, de inkt is milieuvriendelijk en de drukker 
gebruikt alleen hernieuwbare energie in de 
energiezuinige gebouwen. We compenseren ook 
de CO2-uitstoot en investeren in projecten die 
bossen beschermen. 

Met dit drukwerk steunen we de aankoop van 
duurzame kooktoestellen in Uganda. Gezinnen 
koken er hun maaltijden nog vaak boven een 
open vuur, in afgesloten ruimtes. Zo gaat 
veel warmte verloren én het is slecht voor 
de gezondheid. Met goede kooktoestellen 
besparen ze op brandstof en is er minder 
koolstofuitstoot. 

NETWERKEN MET 60-PLUSSERS

Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij 
organiseert op maandag 5 december om  
17.30 uur de tweede editie van het 
netwerkmoment voor Wetterse 60-plussers. 
Kom mee van gedachten wisselen over 
interessante thema’s voor 60-plussers, zoals de 
buurtwerking, het zorgpunt, meer participatie …

Wij voorzien een hapje en een drankje, 
jullie zorgen voor boeiende gesprekken. 
Schrijf je voor 30 november gratis in via 
dienstencentrum@wetteren.be,  
09 366 02 42 of aan de balie van het lokaal 
dienstencentrum (Molenstraat 50).

STRAATVERLICHTING  
GAAT ’S NACHTS UIT

Alle steden en gemeenten in Vlaanderen 
nemen initiatieven om energie te besparen. 
Ook Wetteren kiest ervoor om - samen met 
Fluvius, beheerder openbare verlichting - de 
verlichting in onze straten te doven. De lichten 
gaan uit tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- 
en zaterdagnacht. Wij beslissen  enkel over 
gemeentewegen. De gewestwegen blijven 
verlicht. 

Het doven gebeurt niet in alle straten tegelijk, 
eerst pakken we de straten aan waar het 
verbruik het hoogst is. De komende maanden 
doven geleidelijk alle straatlichten in Wetteren. 

Moet je als fietser of voetganger ’s nachts op 
pad? Zorg dan dat je goed zichtbaar bent met 
lichtjes en fluorescerende kledij. Wie met de 
auto rijdt: pas je snelheid aan.



Investeer mee  
in zonnepanelen  
op de sporthal

Meer natuur  
en veiligheid in Ham

In het voorjaar van 2023 plaatsen we 420 
zonnepanelen op het dak van de sporthal en 
daar kan jij mee in investeren! 

De sporthal krijgt zonnepanelen en zo stoten 
we meteen 40 ton CO2 minder uit per jaar.

Burgercoöperatie 
Voor het eerst gaan we in Wetteren 
zonnepanelen plaatsen, samen met de 
inwoners, dat heet burgerparticipatie.  
Wat betekent dat precies? De Wetterse 
vzw DUO gaat binnenkort op zoek naar 
coöperanten. Dat zijn Wetteraars die hun 
spaargeld willen investeren in hernieuwbare 
energie. Wat krijg je daarvoor terug? Jaarlijks 
wordt er een dividend uitgekeerd aan de 
investeerders. Gemiddeld ligt dat rond de 
drie procent van wat je investeerde en zo 
heb je meteen een betere opbrengst dan een 
klassiek spaarboekje.  

DUO vzw werkt samen met Energent, die in 
Gent gelijkaardige projecten uitvoeren. 

Er komt een gecontroleerd overstromings-
gebied in Ham, het natuurgebied aan de 
Schelde, net voorbij de Peperstraat.  
Zo maken we het veiliger én natuurlijker. 

Waarom een gecontroleerd 
overstromingsgebied? 
Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen 
tegen overstromingen. Ook de omgeving 
van de Scheldemeander tussen Gent en 
Wetteren vraagt betere bescherming, want 
de combinatie van stormtij en verzanding 
van de rivier maakt dat er meer kans is op 
wateroverlast. Mochten we niets doen, dan 
zou in dit deel van de Schelde het risico op 
overstromingen toenemen en de waardevolle 
natuur verdwijnen. Daarom is de aanleg van 
het gecontroleerd overstromingsgebied Ham 
zo belangrijk. De Vlaamse Waterweg nv en 
het Agentschap voor Natuur en Bos voeren 
de werken uit.

DUW-festival 
Heb je interesse? Trek dan op zondag  
4 december tussen 13 en 18 uur naar de kerk 
van Overbeke voor het DUW-festival. Je kan 
er kennismaken met DUO vzw en een achttal 
andere (Wetterse) verenigingen, die allemaal 
bezig zijn met een Duurzaam Wetteren, zoals 
Pluk 9230, Natuurpunt en Dégage. Je kan er 
ook een testritje maken met een bakfiets, 
je fiets laten herstellen, een insectenhotel 
helpen maken, een wandeling door de wijk 
volgen … en nog zoveel meer.

Bonus: in de namiddag zijn er hapjes te 
krijgen van Meneer Gustaaf en rond 17 uur 
sluit de band ‘Wise men, she said’ af met een 
concert.  

Wat gaan we doen? 
De aannemer bouwt een ringdijk rond het 
gebied. Bij een grote vloedgolf kan het 
Scheldewater over de verlaagde dijk in het 
overstromingsgebied stromen. Via een sluis 
kan het water terug naar de rivier, als het 
waterpeil daar voldoende gedaald is. 

Ze passen de Scheldedijk aan tot 
overloopdijken, graven een geul waar 
de vroegere Schelde liep en leggen een 
speelbos aan. Er komen ook een schorrug 
tegen muggen en knijten, een vlonderpad en 
een kijkwand. Eind 2024 zou het hele project 
afgerond moeten zijn.

Verloop van de werken 
Midden oktober startten de archeologische 
boringen en onderzoek. Daarna komt 
de ontbossing. Het gebied is vanaf dan 
afgesloten voor voetgangers, tot het einde 
van de werken eind 2024. Je kan wel nog 
wandelen of fietsen op het jaagpad.

Ten vroegste in maart 2023 starten de 
werken aan de ringdijk en de nieuwe sluis.  
De aanvoer van grond, breukstenen en 
materiaal gebeurt langs het water, om de 
omwonenden zo weinig mogelijk hinder te 
geven. Tijdens de dijkwerken kunnen fietsers 
en voetgangers via een containercorridor 
over het jaagpad.

Ontbossing… voor een wilgenvloedbos 
Voor de aanleg van het gecontroleerd 
overstromingsgebied rooien ze alle bomen 
in het gebied, omdat ze in het nieuwe, 
natte milieu dat er komt niet zouden 
standhouden. Het is veiliger om ze nu al te 
kappen. Op termijn ontstaat er spontaan een 
wilgenvloedbos op deze plaats. 

Getijdennatuur met slikken en schorren 
Er komt een bijzondere in- en 
uitwateringssluis, waardoor er zeldzame 
slikken en schorren ontstaan. Die komen 
alleen onder water bij hoogtij of springtij. Met 
de nieuwe sluis kunnen we precies regelen 
hoe nat die slikken moeten zijn.  
Dat is belangrijk voor de natuur, maar ook om 
minder knijten te hebben in de Scheldevallei.

Getijdennatuur ontstaat onder invloed van 
eb en vloed. Slikken zijn de lagere delen, die 
bij elke vloed overspoeld worden. Het krioelt 
er van de minidiertjes zoals wormen, krabben 
en kreeftjes. Dé ideale maaltijd voor allerlei 
watervogels en vissen. Voor ganzen, eenden 
en steltlopers zijn de slikken een perfecte 
plaats om te rusten en voedsel te zoeken.

Bij elk getij laat het terugtrekkend water een 
laag slib achter in de slikken, dat op bepaalde 
plaatsen ophoopt. Steken die opgeslibde 
delen boven de waterlijn uit, dan heb je 
schorren. Op het ritme van het getij vormen 
zich zo slikken en schorren met riet en 
wilgenvloedbos.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in 
voor de nieuwsbrief op www.sigmaplan.be.

SINTERKLAAS KOMT NAAR 
WETTEREN

Hij komt, hij komt … De lieve, goede Sint 
brengt ook dit jaar een bezoekje aan 
Wetteren. Op zaterdag 3 december vanaf 
14 uur trekt hij door de straten met heel wat 
lekkers. Om 15.30 uur houdt hij zijn laatste 
stop op de Markt. De volledige route, vind je 
op www.wetteren.be/sinterklaas.

Wil je Sinterklaas een brief of een tekening 
sturen? De brievenbus staat op de Markt.  
Haal je beste potloden, stiften en 
verfborstels dus maar boven! Sinterklaas 
haalt alle post op aan het eind van zijn 
rondgang op 3 december.

SKATEPARK HERSTELD

Het skatepark is weer helemaal klaar om 
skaters te ontvangen. Enkele barstjes 
zorgden ervoor dat grondwater in de put 
terecht kwam, maar die zijn nu allemaal 
gedicht. Ready, set, skate! 

E40 IN NOVEMBER  
TWEE KEER AFGESLOTEN 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt op 
de E40 aan de vervanging van twee bruggen 
tussen Erpe-Mere en Aalst. 

Weekend 19 en 20 november 
De brug van de Merestraat over de E40 
wordt afgebroken in de nacht van 19 op 
20 november. De snelweg is daarom in 
beide richtingen afgesloten, tussen Aalst 
en Erpe-Mere van zaterdagavond (21 uur) 
tot zondagmiddag (12 uur). Er geldt een 
omleiding, in Erpe-mere is de oprit richting 
Brussel afgesloten en in Aalst gaan de 
opritten richting Gent dicht. 

Weekend 26 en 27 november 
AWV breekt in dit weekend de spoorbrug 
richting Brussel af. De E40 is richting Brussel 
afgesloten van vrijdagavond (22 uur) tot 
maandagochtend (5 uur), vanaf Merelbeke. 
Alle opritten richting Brussel tussen 
Merelbeke en Aalst zijn afgesloten en dus 
ook de oprit in Wetteren. Richting Brussel 
geldt er een grote omleiding via de E17 en 
Antwerpen. 

Meer info en plannetjes op  
www.wegenenverkeer.be/erpe-mere. 


