wetteren zomert 2018
Voor het tweede jaar op rij wordt het aanbod tijdens de
zomermaanden in Wetteren gebundeld in deze handige
overzichtsbrochure. We maken van de gelegenheid gebruik om
ons openluchtzwembad nog eens extra in de kijker te zetten.
Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind en zorgen ze voor
aangename temperaturen zodat jong en oud een verfrissende duik
kan nemen in de Warande. Het zwembad is geopend van juni tot
en met september (sluiting afhankelijk van het weer) van maandag
tot vrijdag van 9u30 tot 20u00 en op zaterdag en zondag van 9u30
tot 18u00.
Wetteren zomert betekent vier maanden zomerplezier
met kermissen, buurtfeesten, rommelmarkten, optredens,
theaterfestivals, wandel- en fietstochten, alpacawandelingen en zo
veel meer. Van thuisblijven kan geen sprake meer zijn.
De kick-off van Wetteren zomert gebeurt tijdens Ola!Peloezza, op
zaterdag 9 juni in de Warande. We sluiten de zomer af op vrijdag
21 september met de opening van het cultuurseizoen van cc Nova.
Kom dan zeker langs in de foyer van cc Nova en geniet van een
lekker drankje en de gezellige beats van Radio Martiko. We starten
om 18u30 en gaan door tot?
Geniet ervan en veel zomerplezier!

Voor updates en info volg ons op www.facebook.com/wegvanwetterenzomert
Wil je volgend jaar met je event ook graag een plaatsje in deze brochure?
Laat het ons weten via www.facebook.com/wegvan wetterenzomert of via
cultuur@wetteren.be
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VU: Alain Pardaen | Markt | Wetteren

3

za 9/6 OLA!PELOEZZA
De Warande | 14-18U

za 9/6 fidelis fortibus

zoneC | Circustent | parking gedempte Dender
Kasteelstraat Dendermonde | 20u

zo 10/6 Aperitiefconcert op ‘Den Dries’
tijdens de zondaGSmarkt

dienst cultuur & toerisme | Zondagsmarkt | Felix Beernaertsplein |
10u30

zo 10/6 Jessy De Caluwe met Novecento
De Corridor | Olmenlaan | 11u

zo 10/6 culturele streekbierenen natuurfietstocht

dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 14-17u

di 12/6 Wetteren vanop de Schelde
dienst cultuur & toerisme | ‘t Veer | Schellebelle | 19u

do 14/6 Avondwandeling

wandelclub wsv wetteren | Vertrek parking De Warande | 19u

vr 15/6 picnic music, ftakke

za 16/6 Rommelmarkt
& braderie Wijk Diepenbroek

wijkcomité diepenbroek | Wijk Diepenbroek | achter de Carrefour | 9U

za 16/6 Fotografiewandeling

dienst cultuur & toerisme | Kalkense Meersen | vertrekken aan ‘t Veer |
Schellebelle | 14u

za-zo 16/6-17/6 Wielerwedstrijd
Koersvrienden Ten Ede
Ten Ede Dorp | 15u

zo 17/6 kermis
Ten Ede Dorp | hele dag

zo 17/6 Aperitiefconcert op ‘Den Dries’
tijdens de zondagsmarkt
dienst cultuur & toerisme | Felix Beernaertsplein | 10u30

zo 17/6 Aperitiefconcert Kermis

koninklijke harmonie sint-anna | café ‘t Zwijntje Ten Ede Dorp | 11u

zo 17/6 Hawaiiaanse barbecue
WZC Armonea Overbeke | Bovenboekakker 6 | 12u

Cultuurcafé cc Nova | 12u

zo 17/6 Rommelmarkt en garageverkoop

vr 15/6 Oldtimermeeting
De Retrovrienden

zo 17/6 Hilde Geens, Boekpresentatie
over de bende van Nijvel

markt | 18u

buurtcomité mmoves | Wetteren-Ten-Ede | hele dag

De Corridor | Olmenlaan | 20u

vr 15/6 Top Pop Hits LIVE!
de poort | 19u30

4

JUNI

JUNI

5

ma 18/6 Kermisschieting op staande wip
Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden
Bellevoorde | Wetteren-Ten-Ede | 14u30

ZO 24/6 Zondag Topdag
dienst cultuur & toerisme | Markt | 13u45-18u30

DI 19/6 Boekvoorstelling Stefaan
Blancke De schepping na Darwin

MA-ZO-25/6-1/7 Bezoek aan de
Vanhauwermeirsmolen

DO 21/6 Fietstocht

DI 26/6 Fietstocht

De Corridor | Olmenlaan | 20u

KVLV Wetteren centrum | Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a | 19u30

VR 22/6 Picnic Music, Hein Mandos
Combo
Cultuurcafé cc Nova | 12u

ZA-ZO 23/6-24/6 Heemkundig Museum

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert | gelijkvloers van
het oud gemeentehuis | ingang via pui | 14-18u

ZA-ZO 23/6-24/6 3de Beachtornooi
Ost-Assuran Wetteren

Watermolenstraat 64 | Massemen | hele week en weekend
dagelijks van 10-18u

kvlv wetteren centrum | Parochiezaal Christus Koning | Oude
Aardeweg 39a | 19u30

DO 28/6 avondwandeling

wandelclub wsv wetteren | Vertrek parking De Warande | 19u

VR 29/6 sportfestival
sportdienst | De Warande | 12u30

VR 29/6 Calipage Run Wetteren
Start De Warande | 18u30-2u

volley team wetteren | Zeshoekplein | hele weekend

ZA 30/6 Avondconcert

ZA 23/6 Wedstrijd Rode duivels op
groot scherm

ELKE ZONDAG VAN JUNI RommelmarkT

vzw fixt | Felix beernaertsplein | 14U

kfo volksopbeuring | Terras van Muzieklokaal KFO Dorpsplein
5a | Massemen | 20u

gebuurtecomité zeshoek | Zeshoekplein | 14-18U

ZA 23/6 Topautodag

koninklijke gebuurtedekenij markt | Markt | 14-19u

6

JUNI

JUNI

7

ZA

9/6

gratis

Ola!Peloezza
De Warande

Ola!Peloezza is een bruisend doe- en beleeffestival vol met kunsten en
kunstjes voor het hele gezin.Verwacht je aan een waaier van leuke activiteiten
waar je naar hartenlust van kan proeven. Je kan kijken, doen en beleven.

Zo

10/6

10 euro

14-18 uur | Gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar | cc Nova |
Molenstraat 2B | www.ccnova.be
ZA

9/6

zo

10/6

gratis

De Corridor, Olmenlaan

Jessy De caluwe brengt op onnavolgbare wijze de novelle Novecento van
de beroemde Italiaanse schrijver Alessandro Baricco. Deze intrigerende
filosofische vertelling brengt het verhaal van een zuigeling die aan boord van
een passagiersschip wordt gevonden. Hij ontpopt zich tot een fantastisch
jazzpianist en zal het schip, dat vaart tussen Europa en Amerika, nooit meer
verlaten.
11 uur | inschrijven verplicht | franky@decorridor.be

Fidelis Fortibus

Circustent, parking gedempte Dender, Kasteelstraat, Dendermonde

‘Fidelis Fortibus’ is een voorstelling over eeuwige trouw en oude
circustradities. Danny Ronaldo brengt een grappige, poëtische solo vol
nostalgie in een prachtig decor.

Jessy De Caluwe met Novecento

Zo

10/6

10 euro

Culturele streekbierenen natuurfietstocht
Infopunt, Markt 1

20 uur | tickets reserveren via www.ccbelgica.be | voor iedereen vanaf 12 jaar
cc Nova | Molenstraat 2B | www.ccnova.be

Tijdens een ontspannende fietstocht ontdek je de leukste cafeetjes in
Wetteren en omgeving. Aan elke locatie die we bezoeken is een speciaal
verhaal verbonden. Uiteraard proeven we ook van een lekker streekbier.

Aperitiefconcert op ‘Den Dries’
tijdens de zondagsmarkt

14-17 uur | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be
of www.facebook.com/wegvanwetteren

Zondagsmarkt, Felix Beernaertsplein

KFO Volksopbeuring fleurt je bezoek aan de zondagsmarkt op. Geniet tussen
de kraampjes vol bloemen en lekkers van hun mooie fanfareklanken.
10u30 | KFO Volksopbeuring Massemen | www.volksopbeuring.be

di

12/6

15 euro

Wetteren vanop de Schelde
‘t Veer, Schellebelle

Voor iedereen die Wetteren op een verrassend andere manier wil ontdekken.
Ontdek Wetteren vanop de Schelde. Een ervaren gids vertelt boeiende
verhalen over fascinerende bijzonderheden op de Scheldeoever terwijl jij
geniet van een aperitiefje.
19 uur | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

8

JUNI

JUNI

9

do

14/6

gratis

vr

15/6

gratis

Avondwandeling
Vertrek parking De Warande

Begeleide avondwandeling van ongeveer zes kilometer voor jong en oud, om
de conditie te onderhouden en te verbeteren.

za

16/6

gratis

vr

gratis

Het wijkcomité Diepenbroek organiseert een braderie & rommelmarkt in de
wijk. Kom gezellig rondsnuisteren en tik misschien een verborgen schat op
de kop.

Picnic Music, FTAKKE

9u | Diepenbroekwijk@gmail.com | inschrijven vooraf voor rommelmarkt via
Ellen Stroobant | diepenbroekwijk@gmail.com

Cultuurcafé cc Nova

Op vrijdagmiddag organiseert het cultuurcentrum samen met het Cultuurcafé
een gezellig lunchconcert op het caféterras. Laat jouw middagse lunchruimte
even voor wat ze is en kom genieten van heerlijke muziek, van frivole pop
over swingende latin tot Franse en andere chansons. Bij minder goed weer
wijkt Picnic music uit naar de foyer van cc Nova.

Oldtimermeeting
De Retrovrienden
Markt

Alle voertuigen, van oldtimer brommers over auto’s tot vrachtwagens van alle
merken en van minstens 25 jaar oud, zijn welkom op de Markt in Wetteren.

za

16/6

5 euro

vr

Top Pop Hits LIVE!
De Poort

19u30 | VZW Romax | maximiliaanschnieders@gmail.com

Fotografiewandeling

Kalkense Meersen, vertrekken aan ‘t Veer, Schellebelle

Ervaren fotografen nemen je mee naar plekjes die zich perfect lenen voor een
unieke foto.
14u | dienst cultuur & toerisme | Fotoliefhebbers, wandelaars en natuurliefhebbers | toerisme@wetteren.be of www.facebook.com/wegvanwetteren

za-zo

16/6
&17/6
gratis

Wielerwedstrijd
Koersvrienden Ten Ede
Ten Ede Dorp

Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften.
15u | Dirk Fack | 0472 34 46 94 | dirk.fack@telenet.be

18u | Luc Appelmans | 0496 52 08 34 | www.deretrovrienden.be

15/6

Wijk Diepenbroek, achter de Carrefour

19u | Wandelclub WSV Wetteren | rudy.vanderheyden1@skynet.be

12u | cc Nova | Molenstraat 2B | www.ccnova.be

15/6

Rommelmarkt
& braderie Wijk Diepenbroek

zo

17/6

GRATIS

Kermis
Ten Ede Dorp

Kermis in Wetteren-Ten-Ede
Hele dag

10

JUNI

JUNI

11

ZO

17/6

gratis

Aperitiefconcert op ‘Den Dries’
tijdens de zondagsmarkt

ZO

17/6

gratis

Zondagsmarkt, Felix Beernaertsplein

Hele dag | Freddy Rottiers | 0470 65 92 56 | buurtcomité Mmoves
mmoves.simplesite.com

10u30 | dienst cultuur en toerisme | cultuur@wetteren.be

17/6

gratis

Aperitiefconcert Kermis
café ‘t Zwijntje Ten Ede Dorp

Een cool concert om de zomerkermis op te luisteren. Gooi gerust de
beentjes los en geniet van de muziek.

ZO

17/6

5 euro

11u | Koninklijke Harmonie Sint-Anna | Johan Van Damme | 09 366 29 91

WZC Armonea Overbeke, Bovenboekakker 6

17/6

Naar jaarlijks gewoonte organiseert het Woonzorgcentrum Armonea
Overbeke een barbecue met randanimatie. Dit jaar wanen we ons in Hawaii.
12u | WZC Armonea | overbeke.admin@armonea.be | 09 285 76 00
Deelnameprijs afhankelijk van het keuzemenu ( € 8 - € 16 - € 18)
Vooraf inschrijven verplicht

12

JUNI

Hilde Geens, Boekpresentatie
over de bende van Nijvel
De Corridor, Olmenlaan

Hilde Geens presenteert haar eerste boek over de Bende Van Nijvel. Ze vertrekt
niet van hypotheses of vermoedens maar van het gerechtelijk onderzoek zelf.
20u | franky@decorridor.be

Hawaiiaanse barbecue
ZO

Mellesteenweg 3-43, Mellepontweg, Oombergenstraat
Veldakkerwegel, Eikem, Schoorstraat, Wetteren-Ten-Ede

Kom gezellig snuisteren en kuieren op de rommelmarkt en garageverkoop in
Wetteren-Ten-Ede.

Jo Roberts Big Band fleurt je bezoek aan de zondagsmarkt op. Geniet tussen
de kraampjes van een swingend concert.

ZO

Rommelmarkt en garageverkoop

Kermisschieting op staande wip
ma

18/6

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden
Bellevoorde, Wetteren-Ten-Ede

Terwijl de bezoekers kunnen genieten van een drankje is er kermis,
boogschieten en voetbal. Wat moet er nog meer zijn?
14u30 | chrisverstuyft@gmail.com

JUNI

13

di

19/6

5 euro

Boekvoorstelling Stefaan
Blancke De schepping na Darwin
De Corridor, Olmenlaan

Meer dan 150 jaar na de publicatie van ‘On the origin of species’ van Charles
Darwin blijft het creationisme ontzettend populair. In de Verenigde Staten
gelooft bijna de helft van de bevolking dat God de aarde en het leven erop
minder dan tienduizend jaar geleden heeft geschapen. Een verhelderend boek
over creationisme en het waarom van zijn populariteit.
20u | franky@decorridor.be
do

21/6

leden €5
andere
€7

Fietstocht

Parochiezaal Christus Koning, Oude Aardeweg 39a

Za-zo

23/6
&24/6

gratis

vr

Za-zo

23/6
&24/6

gratis

Cultuurcafé cc Nova

Op vrijdagmiddag organiseert het cultuurcentrum samen met het Cultuurcafé
een gezellig lunchconcert op het caféterras. Laat jouw middagse lunchruimte
even voor wat ze is en kom genieten van heerlijke muziek, van frivole pop
over swingende latin tot Franse en andere chansons. Bij minder goed weer
wijkt Picnic music uit naar de foyer van cc Nova.

Het heemkundig museum toont ambachtelijk materieel, oude kledij,
devotiematieraal en andere interessante objecten over de Wetterse
geschiedenis.

3de Beachtornooi
Ost-Assuran Wetteren
Zeshoekplein

Volleybal was nog nooit zo dichtbij en zo plezant.Voor het derde jaar op rij komt
het volleybal naar de Wetteraar toe. Op zaterdag kan je samen met vrienden,
familie of collega’s een balletje slaan. Zin in wat competetie? Doe dan op zondag
mee met de pro’s. Je kan ook vanop het terras genieten van al dat sportgeweld.

Een ontspannende fietstocht langs mooie wegen met een pauze om even op
adem te komen en iets te drinken. Haal je fiets van onder het stof, pomp je
banden stevig op en doe mee.

Picnic Music, Hein Mandos Combo

gelijkvloers van het oud gemeentehuis, ingang via pui

14-18u | Heem- en geschiedkundige Kring Jan Broeckaert
0473 99 93 53 | heemkundewetteren@hotmail.be

19u30 | KVLV Wetteren centrum | kvlvwetterencentrum@hotmail.com

22/6

Heemkundig Museum

Hele weekend | 40 euro per ploeg | Volley Team Wetteren |
www.volleyteamwetteren.be
za

23/6

gratis

Wedstrijd Rode duivels
op groot scherm
Felix beernaertsplein

Kom samen met je vrienden supporteren voor de Rode Duivels op ‘Den Dries’.
14u | Riken Ost | vzw Fixt | riken@ostoffice.be

12u | cc Nova | Molenstraat 2B | www.ccnova.be
za

23/6

gratis

Topautodag
Markt

Topautoshow met een tiental verschillende automerken voor alle autoliefhebbers.
14-19u | Koninklijke Gebuurtedekenij Markt | nete.baeyens@gmail.com

14

JUNI

JUNI

15

zo

24/6

gratis

Zondag Topdag
Markt

Zondag 24 juni is het topdag in Wetteren en dat vieren we met een reeks
fantastische optredens op de Markt. We verwelkomen Luc Steeno, Willy
Sommers, Laura Lynn, Wim Soutaer en Sergio.
13u45-18u30 | dienst toerisme & cultuur | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

van ma

25/6

t.e.m zo

1/7

gratis

Bezoek aan de
Vanhauwermeirsmolen

di

leden €5
andere
€7

gratis

Bezoek de prachtige, levende watermolen van Massemen. Er zijn permanent
rondleidingen en maaldemonstraties. De watermolen ligt op een idyllisch
plekje aan de Molenbeek, met wat geluk spot je een ijsvogel of een blauwe
reiger.

Fietstocht

Parochiezaal Christus Koning, Oude Aardeweg 39a

Een ontspannende fietstocht langs mooie wegen met een pauze om even op
adem te komen en iets te drinken. Haal je fiets van onder het stof, pomp je
banden stevig op en doe mee.

Avondwandeling
Vertrek parking De Warande

Begeleide avondwandeling van ongeveer zes kilometer voor jong en oud, om je
conditie te onderhouden en te verbeteren.
19u | Wandelclub WSV Wetteren | rudy.vanderheyden1@skynet.be

vr

29/6

gratis

Watermolenstraat 64, Massemen

Hele week en weekend | dagelijks van 10 - 18 uur | Van Hauwermeirsmolen |
r.dogimont@skynet.be | www.watermolenmassemen.blogspot |
09 366 42 60 | Scholen en groepen plannen een bezoek na afspraak

26/6

do

28/6

sportfestival
de warande

De Warande zet zijn deuren open met een namiddag gratis zwemmen met
leuke muziek, een sportnamiddag voor grootouders en kleinkinderen en
een vrijetijdsmarkt.
vanaf 12u30 | sportdienst | sport@wetteren.be | 09 369 84 70

vr

29/6

publiek
gratis

Calipage Run Wetteren
Start De Warande

Loop mee met de 15de editie van de Calipage Run en help Sint-Lodewijk
met de uitbouw van een outdoor-fitness voor mensen met een motorische
beperking. Of kom gewoon langs en geniet van de sport, de sfeer en de muziek.
18u30-2u | Deelnemers verplicht inschrijven & betalend | toegang publiek
gratis | Voorinschrijvingen via www.run.calipage.be of ter plaatse |
Rik@ostoffice.be | 0495 18 95 90

19u30 | KVLV Wetteren centrum | kvlvwetterencentrum@hotmail.com

16

JUNI

JUNI

17

za

30/6
5 euro

Avondconcert

Terras van Muzieklokaal KFO volksopbeuring Dorpsplein 5a,
Massemen

De zomer wordt ingezet met een swingend avondconcert op het terras.
Genieten van heerlijke muziek in de avondzon.
20u | KFO Volksopbeuring Massemen | www.volksopbeuring.be | kaarten via
tickets@volksopbeuring.be of ADK

elke
zondag
Van juni
gratis

Rommelmarkt
Zeshoekplein

De Zeshoek wordt opnieuw omgetoverd tot een gezellig plein. Geniet van de
wekelijkse rommelmarkt.
14u-18u | Gebuurtecomité Zeshoek | inschrijven standhouders verplicht | bij
voorkeur per sms naar 0496 810 760 of bij kledingzaak Crijns | J. Buyssestraat 2

18

JUNI

JUNI

19

zo 1/7 Dorpsfeest Massemen

zo 8/7 Schieting op staande wip

zo 1/7 Aperitiefconcert op ‘Den Dries’
tijdens de zondagsmarkt

di 10/7 Wetteren vanop de Schelde

Binnentuin Parochiaal centrum | Dorp Massemen | 9-18u

dienst cultuur & toerisme | Felix Beernaertsplein | 10u30

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden
Bellevoorde | Wetteren-Ten-Ede | 14U30

dienst cultuur & toerisme | ‘t Veer | Schellebelle | 19u

zo 1/7 Rozenrally Chiro Hermeline

di 10/7 Fietstocht

Terrein Chiro Hermeline | Lindenlaan 201 | 13-14u

kvlv wetteren centrum | Parochiezaal Christus Koning | Oude
Aardeweg 39a | 19u30

do 5/7 Fietstocht

wo 11/7 Feestzitting 11-juliviering

vr 6/7 Openspeelpleindag

DO 12/7 Avondwandeling

vr 6/7 Wetteren Feest met Frank
Vander Linden

VR 13/7 Duistere wandeling

kvlv wetteren centrum | Parochiezaal Christus Koning | Oude
Aardeweg 39a | 19u30

Speelplein WESP | Massemsesteenweg 56a | 16u30

dienst cultuur & toerisme | Stadstuin achter de bibliotheek | 19u45

za 7/7 & zo 8/7 Open Tuindagen
‘t Voskenshof
Victor Van Sandelaan 95 | 10-18u

za 7/7 Heemkundig museum

dienst cultuur & toerisme | cc Nova | Molenstraat 2B | 19u

wandelclub wsv wetteren | Vertrek parking De Warande | 19u

dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 Wetteren | 21U

vr 13/7 & za 14/7 KID Rock - 10 jaar!

Parking en terreinen voetbalploeg RFC Wetteren | Ingang is
aan de kruising Zuidlaan-Molenhoekje | vrijdag 9u30-18 uur &
zaterdag van 11-19 uur

WO 18/7 Wandeling met alpaca’s
dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 16U15

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert | gelijkvloers van
het oud gemeentehuis | ingang via pui | 14-18u

22

JULI

JULI

23

VR 20/7 Oldtimermeeting
De Retrovrienden
Markt | 18u

ZO 22/7 Fietstocht Dwars door de
Kalkense Meersen
dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 14U

Do 26/7 Avondwandeling

wandelcub wsv wetteren | Vertrek parking De Warande | 19U

zo 29/7 Jubileumevenement 60 jaar
Oogststoet

koninklijke vzw oogstfeesten kortenbos | Kortenbosstraat
Massemen | 10U30-3u30

hele maand juli Schattenzoektocht
van vlieg
Bibliotheek Wetteren & Massemen

ELKE ZONDAG VAN JULI Rommelmarkt
gebuurtecomité zeshoek | Zeshoekplein | 14-18u

24

JULI

JULI

25

zo

1/7

Dorpsfeest Massemen

Binnentuin Parochiaal centrum, Dorp Massemen

28ste editie van het oergezellig dorpsfeest van Massemen.Voor iedereen
die een gezellige zondag met vrienden en familie wil doorbrengen. Een
lekkere warme maaltijd en gelegenheidscafé met randactiviteiten voor jong
en oud zoals een wandelzoektocht, een jeugdvoetbaltornooi, muziek, een
springkasteel & petanque.
9-18 uur | Reserveren voor het middagmaal is verplicht via reservatie@
pwmassemen.be | Inschrijven voor de familiewandeling kan ter plaatse |
Inschrijven voor het minivoetbaltoernooi via jeugd@kvvemassemen.be |
Doorlopend vrije toegang tot het gelegenheidscafé | vzw parochiale werken
i.s.m. Massemse verenigingen | Jo Leyman | info@pwmassemen.be
ZO

1/7

gratis

do

5/7

leden €5
andere
€7

D’Eaux Sérieuses zorgt voor een prachtig concert tijdens je bezoek aan de
zondagsmarkt.

VR

6/7

gratis

zo

VR

6/7

gratis

Openspeelpleindag

Speelplein WESP, Massemsesteenweg 56a

Tussen 8 en 17 uur kunnen kinderen komen spelen op speelplein Wesp. Om
16u30 vindt de openingsreceptie plaats voor de ouders met een hapje en een
drankje. Er worden ook rondleidingen gegeven.

Wetteren Feest met Frank
Vander Linden
Stadstuin achter de bibliotheek

Traditiegetrouw vieren we 11 juli in de stadstuin met een mooi optreden.
Dit jaar zorgt Frank Vander Linden voor de muzikale noten. Genieten is de
boodschap.

Rozenrally Chiro Hermeline

19u45 | dienst cultuur & toerisme | tickets enkel te verkrijgen op de dag zelf
via het Infopunt voor toerisme en cultuur | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

felix beernaertsplein

Fietstocht van ongeveer 25 km met vrije start tussen 13 en 14 uur
gevolgd door een barbecue.
13-14u | inschrijven voor de barbecue is verplicht | www.chirowetteren.be

Een ontspannende fietstocht langs mooie wegen met een pauze om even op
adem te komen en iets te drinken. Haal je fiets van onder het stof, pomp je
banden stevig op en doe mee.

Voor alle kinderen en jongeren tussen 4 en 15 jaar en hun ouders |
Jeugddienst | 0470 99 07 17 | jeugddienst@wetteren.be

10u30 | dienst cultuur & toerisme | cultuur@wetteren.be |
www.deauxserieuses.be

1/7

Parochiezaal Christus Koning, Oude Aardeweg 39a

19u30 | KVLV Wetteren centrum | kvlvwetterencentrum@hotmail.com

Aperitiefconcert op ‘Den Dries’
tijdens de zondagsmarkt
Zondagsmarkt, Felix Beernaertsplein

Fietstocht

ZA-zo

7/7
&8/7

Open Tuindagen ‘t Voskenshof
Victor Van Sandelaan 95

Kom genieten van de prachtige bloemen in ‘t Voskenshof. Tuinliefhebbers
kunnen terecht in deze bijzondere privétuin.
10-18u | hilaire.de.vos@proximus.be

26
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Za

7/7

Heemkundig museum

gelijkvloers van het oud gemeentehuis, ingang via pui

Het heemkundig museum toont ambachtelijk materieel, oude kledij,
devotiematieraal en andere interessante objecten over de Wetterse
geschiedenis.

wo

11/7

gratis

14-18u | Heem- en geschiedkundige Kring Jan Broeckaert | 0473 99 93 53 |
heemkundewetteren@hotmail.be
zo

8/7

Schieting op staande wip

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden,
Bellevoorde, Wetteren-Ten-Ede

di

10/7

15 euro

Wetteren vanop de Schelde
‘t Veer, Schellebelle

Ontdek Wetteren vanop de Schelde. Een ervaren gids vertelt boeiende
verhalen over fascinerende bijzonderheden op de Scheldeoever terwijl jij
geniet van een aperitiefje.
19u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

di

10/7

leden €5
andere
€7

cc Nova, Molenstraat 2B

Op de Vlaamse Feestdag verwelkomen we niemand minder dan Bert
Kruismans, topspreker en allerslimste mens ter wereld, die zijn inzichten en
dunken geeft over deze feestelijke gebeurtenis.
19u (deuren 18u30) | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

dO

12/7

gratis

Kom met je vrienden naar het schuttersveld van Wetteren-Ten-Ede. Het
handboogschieten is een van de oudste krijgskunsten die de mensheid kent.
De schutter spant de pees, glijdt met een priemende blik langs de pijl, richt en
laat los in een fluwelen vlucht. De ideale activiteit voor een zonnige zondag.
14u30 | chrisverstuyft@gmail.com

Feestzitting 11-juliviering

Avondwandeling
Vertrek parking De Warande

Begeleide avondwandeling van ongeveer zes kilometer voor jong en oud, om
de conditie te onderhouden en te verbeteren.
19u | Wandelclub WSV Wetteren | rudy.vanderheyden1@skynet.be

vr

13/7

5 EURO

Duistere wandeling
Infopunt, Markt 1

In het centrum van Wetteren krioelde het vroeger van de vreemde bewoners.
Tijdens de duistere wandeling op vrijdag de dertiende neem je een duik in
het duistere verleden van Wetteren. Smalle wegen, donkere steegjes en de
Schelde vormen het decor voor een onvergetelijke tocht met schimmige
figuren.
21u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

Fietstocht

Parochiezaal Christus Koning, Oude Aardeweg 39a

Een ontspannende fietstocht langs mooie wegen met een pauze om even op
adem te komen en iets te drinken. Haal je fiets van onder het stof, pomp je
banden stevig op en doe mee.
19u30 | KVLV Wetteren centrum | kvlvwetterencentrum@hotmail.com

28

JULI

JULI

29

vr-za

13/7
&14/7

KID Rock 10 jaar!

Parking en terreinen voetbalploeg RFC Wetteren,
Ingang is aan de kruising Zuidlaan-Molenhoekje

vr

20/7

gratis

Tweedaags kids- en gezinsfestival met artiesten verspreid over drie podia.
Op vrijdag verwelkomen we, jawel, K3 en Ketnet Musical, op zaterdag o.a.
Regi, Nachtwacht, Bumba en Pow Patrol. Naast de optredens zijn er tal van
spannende attracties en boeiende activiteiten. Tussendoor kan je smullen aan
de vele eetstanden. We vieren 10 jaar KID Rock, het wordt een groot feest
met vele verrassingen.
vrijdag 9u30-18u | zaterdag 11-19u | Gezinnen, kinderen, groepen met
kinderen, kinderen met een beperking, jongeren | Groepen dienen te reserveren | Particulieren kunnen online tickets kopen via www.kidrock.be of via
de voorverkooppunten | Manu De Clercq | 0499 38 45 87 | info@kidrock.be
wo

18/7

€35/prs

Markt

Alle voertuigen, van oldtimer brommers over auto’s tot vrachtwagens van alle
merken en van minstens 25 jaar oud, zijn welkom op de Markt in Wetteren.
18u | Luc Appelmans | 0496 52 08 34 | www.deretrovrienden.be

zO

22/7

5 euro
incl.
drankje

Fietstocht Dwars door de
Kalkense Meersen
Infopunt, Markt 1

Tijdens de fietstocht ‘Dwars door de Kalkense Meersen’ ontdek je samen met
een gids de mooiste plekjes die de Meersen rond Wetteren te bieden hebben.
14u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

Wandeling met alpaca’s
Infopunt, Markt 1

Wil je graag kennismaken met deze lieve, zachtaardige, sensitieve dieren die
bovendien je gedrag spiegelen? Kom dan naar onze wandelingen met alpaca’s,
aan de oevers van de Schelde. Door de alpaca’s krijg je de kans om op een
ontspannen manier dichter bij jezelf te komen. Deze wandeling is voor alle
leeftijden. We werken kleinschalig, we vinden het belangrijk dat er goede
begeleiding is voor iedereen. Je brengt ongeveer anderhalf uur door met
deze prachtige dieren. Er is een kennismaking, voedermoment en wandeling
voorzien.

Oldtimermeeting De
Retrovrienden

do

26/7

gratis

Avondwandeling
Vertrek parking De Warande

Begeleide avondwandeling van ongeveer zes kilometer voor jong en oud, om
de conditie te onderhouden en te verbeteren.
19u | Wandelclub WSV Wetteren | rudy.vanderheyden1@skynet.be

16u45 | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

30

JULI
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zo

29/7

gratis

Jubileumevenement 60 jaar
Oogststoet
Kortenbosstraat Massemen

De oogststoet wordt 60 jaar en dat vieren we de hele dag met kinderspelen,
volksspelen, muzikale intermezzo’s van fanfares en harmonieën,
volksdansgroepen en vendeliers, een oldtimer-tractor-rondrit, tentoonstelling
van archief & beeldmateriaal, het uitbeelden van oude ambachten en zo veel
meer. In de vooravond is er een optreden van The Horney Horses gevolgd
door een dans- en fuifavond met DJ Luc Van Gelder.
10u30-3u30 | Koninklijke vzw oogstfeesten Kortenbos | De Smet Michaël |
secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be | 09 369 85 10
maand
juli
gratis

Schattenzoektocht van vlieg
Bibliotheek Wetteren & Massemen

Voel jij wat ik voel? Een zoektocht vol prikkelende opdrachten en stekelige
vragen. Als je je gevoel volgt, vind je vast en zeker de verborgen schatkist in
de bib.Voor ‘gevoelige’ speurneuzen van 7 tot 12 jaar.
Bibliotheek Wetteren & Massemen | 09 369 26 78 |
bibliotheek@wetteren.be

elke
zondag
vanjuli

Rommelmarkt
Zeshoekplein

De Zeshoek wordt opnieuw omgetoverd tot een gezellig plein. Geniet van de
wekelijkse rommelmarkt.
14-18 uur | Gebuurtecomité Zeshoek | inschrijven standhouders verplicht bij
voorkeur per sms naar 0496 810 760 of bij kledingzaak Crijns |
J. Buyssestraat 2
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wo 1/8 Wandeling met alpaca’s

do 9/8 Avondwandeling

za 4/8 heemkundig museum

vr 10/8 Wandeling met alpaca’s

za 4/8 Paardenommegang Kortenbos

za 11/8 & zo 12/8 Flemish Summer Event
Badmintonclub Challenge

dienst cultuur & toerisme | infopunt | Markt 1 | 16u

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert | gelijkvloers
van het oud gemeentehuis | ingang via pui | 14-18U

koninklijke vzw oogstfeesten kortenbos | Dorpsplein
Massemen & Feesttent Kortenbosstraat | 18U15

za 4/8 & zo 5/8 Gransvelde kermis &
aperitiefconcert

koninklijke gebuurtedekenij gransvelde en klein gent | Terrein
KLJ | Giezeveld

zO 5/8 Floraliënfietstocht

dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 14U

zO 5/8 Diamanten jubileumeditie
Oogststoet

koninklijke vzw oogstfeesten kortenbos | 15u oogststoet |
20u30 fuif

di 7/8 Bondschieting van België
op staande wip

wandelclub wsv wetteren | Vertrek parking De Warande | 19u

dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 12u

De Warande | hele dag

za 11/8 Kleur op het plein
parking achter pcvo scheldeland | 14-22U

za 11/8 & zo 12/8 Boskantse Feesten

feestcomité boskant 66 | Hotel Winterhof | Smetledesteenweg 142
19u30

zo 12/8 Tuinfeest Chiro Kwatrecht
Terrein Chiro Kwatrecht | Ter Kele | 14u

zo 12/8 Schieting op staande wip

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden | Bellevoorde | Wetteren-Ten-Ede | 14u30

wo 15/8 Familiedag

racing tennisclub wetteren | Wegvoeringsstraat 75B | 9u

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden
Bellevoorde | Wetteren-Ten-Ede | 14u30
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vr 17/8 Oldtimermeeting
De Retrovrienden

za 25/8 Shortwood

za 18/8 Zomer’en 2018

za 25/8 Duikinitiatie

Markt | 18u

deelpunt, ‘t ensemble, vluchtelingenwerkgroep | Tivoli |
Oude Aardeweg 39 A | 10-13U

MA 20/8 - ZO 26/8 Bezoek aan de
Vanhauwermeirsmolen

Watermolenstraat 64 | MASSEMEN | Hele week en weekend
dagelijks van 10-18u

DI 21/8 Wetteren vanop de Schelde
dienst cultuur & toerisme | ‘t Veer Schellebelle | 19U

wo 22/8 Wetteren vanop de
Schelde

dienst cultuur & toerisme | ‘t Veer | Schellebelle | 19U

do 23/8 Olab, Overbeke vertelt!
Kerk Overbeke en terreinen | achter de kerk | 14-18u

Oordegemsesteenweg 304 | 13U

de waterman vzw | Openluchtzwembad De Warande | 18U30

za 25/8 Nacht van de vleermuis
natuurpunt scheldeland | Turnzaal Sint-Jozef |
Wegvoeringsstraat | 20-23u

zo 26/8 Fietstocht

landelijke raad wetteren | info volgt via de Uitdatabank | 13u45

zo 26/8 Culturele streekbieren- en
natuurfietstocht
dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 14u

ma 27/8 Sebastien Valkenberg met
Verborgen Verlichters:
van Koerbagh naar Eisinga
De Corridor | Olmenlaan | 20u

vr 24/8 Wandeling met alpaca’s
dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 12U
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wo 29/8 Wandeling met alpaca’s
dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 12U

do 30/8 Avondwandeling

wandelclub wsv wetteren | Vertrek parking De Warande | 19U

vr 31/8 Afterwork Party
wielerclub wetthra | Kermistent Zeshoek | 21U

hele maand augustus Schattenzoektocht van vlieg
Bibliotheek Wetteren & Massemen

elke zondag van de maand
augustus Rommelmarkt
gebuurtecomité zeshoek | Zeshoekplein | 14-18 uur
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wo

1/8

€35/prs

Wandeling met alpaca’s
Infopunt, Markt 1

Wil je graag kennismaken met deze lieve, zachtaardige, sensitieve dieren die
bovendien je gedrag spiegelen? Kom dan naar onze wandelingen met alpaca’s,
aan de oevers van de Schelde. Door de alpaca’s krijg je de kans om op een
ontspannen manier dichter bij jezelf te komen. Deze wandeling is voor alle
leeftijden. We werken kleinschalig, we vinden het belangrijk dat er goede
begeleiding is voor iedereen. Je brengt ongeveer anderhalf uur door met
deze prachtige dieren. Er is een kennismaking, voedermoment en wandeling
voorzien.
16u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

Za

4/8

gratis

heemkundig museum

Za-zo

4/8
&5/8

gratis

ZO

5/8

5 euro

gelijkvloers van het oud gemeentehuis, ingang via pui

Het heemkundig museum toont ambachtelijk materieel, oude kledij,
devotiematieraal en andere interessante objecten over de Wetterse geschiedenis.

gratis

Paardenommegang Kortenbos
Dorpsplein Massemen & Feesttent Kortenbosstraat

Ruiters en gespannen doen een tocht door de streek. Huisdieren en paarden
worden gezegend door de deken. ‘s Avonds is er dansfeest in de feesttent aan
de Kortenbos.
18u15 start 37ste Paardenommegang | 18u45 zegening van paarden en huisdieren op het dorpsplein | 21u fuifavond met DJ Luc Van Gelder | Koninklijke
vzw Oogstfeesten Kortenbos | secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be

42

AUGUSTUS

Gezellige buurtkermis in de straten en op het plein van de wijk Gransvelde
met rommelmarkt (vanaf 8u), kubbtornooi (vooraf inschrijven) en barbecuedansfeest. Op zondagochtend aperitiefconcert.

Floraliënfietstocht
Infopunt, Markt 1

De Oost-Vlaamse bloem- en sierteelt vormt de groene draad tijdens de
Floraliëntocht. Fietsend door het groene en kleurrijke landschap beleef je
intens de pracht van de sierteelt. De Floraliëntocht is in korte tijd uitgegroeid
tot een vaste waarde onder de thematochten.
14u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

zo

Za

Terrein KLJ, Giezeveld

Hele dag | aperitiefconcert 10u30 | rommelmarkt-standhouders één euro
per lopende meter | Bart Van Driessche | Koninklijke gebuurtedekenij
Gransvelde en Klein Gent | 0476 56 89 87 | gransvelde.kleingent@gmail.com

14-18u | Heem- en geschiedkundige Kring Jan Broeckaert | 0473 99 93 53 |
heemkundewetteren@hotmail.be

4/8

Gransvelde kermis & aperitiefconcert

5/8

Diamanten
jubileumeditie Oogststoet

De oogststoet start ter hoogte van de Maelbroekstraat aan de Oordegemsesteenweg en eindigt in de Kortenbosstraat ter hoogte van de feesttent

Een lange zomerstoet vol kleurrijke taferelen van de akker tot de bakker.
‘s avonds kan je tot in de vroege uurtjes feesten in de feesttent.
15u 60ste Oogststoet €4 | 20u30 fuif gratis | Koninklijke vzw Oogstfeesten
Kortenbos | secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be

AUGUSTUS
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di

7/8

gratis

do

9/8

gratis

Bondschieting van België

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden, Bellevoorde,
Wetteren- Ten-Ede

Za

11/8

gratis

VR

€35/prs

Familiegerichte activiteit waar Wetteraars letterlijk en figuurlijk kunnen
proeven van alle culturen die de gemeente rijk is. Aan de hand van
workshops, infostands, muziek, eetkraampjes en animatie worden Wetteraars
van alle leeftijden en culturele achtergrond samengebracht.

14u 30 | chrisverstuyft@gmail.com

14-22u | GROS | evelien.temmerman@wetteren.be

Avondwandeling
Vertrek parking De Warande

Begeleide avondwandeling van ongeveer zes kilometer voor jong en oud, om
de conditie te onderhouden en te verbeteren.

Za-zo

11/8
&12/8

Wandeling met alpaca’s
Infopunt, Markt 1

Wil je graag kennismaken met deze lieve, zachtaardige sensitieve dieren die
bovendien je gedrag spiegelen? Kom dan naar onze wandelingen met alpaca’s,
aan de oevers van de Schelde. Door de alpaca’s krijg je de kans om op een
ontspannen manier dichter bij jezelf te komen. Deze wandeling is voor alle
leeftijden.We werken kleinschalig, we vinden het belangrijk dat er goede
begeleiding is voor iedereen. Je brengt ongeveer anderhalf uur door met
deze prachtige dieren. Er is een kennismaking, voedermoment en wandeling
voorzien.
12u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

44

Parking achter pcvo scheldeland

Bondschietingen op staande wip lokken schutters uit heel België naar de club.
Geen doodgewone dinsdag dus. Kom gerust langs om de sfeer tijdens een
traditionele volkssport op te snuiven.

19u | Wandelclub WSV Wetteren | rudy.vanderheyden1@skynet.be

10/8

Kleur op het plein

AUGUSTUS

Flemish Summer Event
Badmintonclub Challenge
De Warande

BC Challenge organiseert deze zomer voor de vierde keer het Flemish
Summer Event. Dit internationaal badmintontornooi betekent de start van
het badmintonseizoen in België. Op zaterdag en zondag strijden Belgische en
internationale toppers om de eindzege. Een groot deel van de Belgische Top
10 tekent present. Badminton op topniveau dus.
Hele dag | Aan het tornooi zelf kunnen enkel badminton- competitiespelers
deelnemen, maar iedereen mag uiteraard komen kijken | Badmintonclub
Challenge | info@bcchallenge.be

za-zo

11/8
&12/8

Boskantse Feesten

Hotel Winterhof, Smetledesteenweg 142

17de belotting en kaartcafé en gezellig avondmaal op zondag.
19u30 | inschrijven kan vanaf 18u30 | Feestcomité Boskant 66
Hubert De Moor | 0478 81 11 13

AUGUSTUS
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ZO

12/8

Tuinfeest Chiro Kwatrecht
Terrein Chiro Kwatrecht, Ter Kele

Gezellige samenzijn met animatie voor jong en oud. Er is een
minivoetbaltornooi, springkasteel, kinderpretpark, pannenkoekenhuisje,
volksdans en een live optreden met kampvuur. Ook welkom voor een frisse
pint op het terras.
14u | inschrijven voor minivoetbaltornooi via lukas.demoor@hotmail.com |
hoofdleiding@chirokwatrecht.be | lammensdelfien@gmail.com
ZO

12/8

Schieting op staande wip

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden,
Bellevoorde, Wetteren-Ten-Ede

Za

18/8

gratis

wO

van ma

20/8

t.e.m. zo

26/8

Familiedag met ontbijt, een fietstocht van 25 of 80 kilometer gevolgd door
een aperitief met barbecue en gezellig samenzijn.
9u | 25 euro voor ontbijt | fietstocht & barbecue | Racing Tennis Club
Wetteren | jan.leroy5@telenet.be | 0477 63 94 04

vr

17/8

gratis

Oldtimermeeting
De Retrovrienden

Een kernachtig (kinder)boek met weinig woorden, een streepje muziek
met woordkunstenaars zonder woorden. Het opzet is elkaar, bezoekers,
vrijwilligers én medewerkers beter te leren kennen.

Bezoek aan de
Vanhauwermeirsmolen
Watermolenstraat 64, Massemen

Bezoek de prachtige, levende watermolen van Massemen. Er zijn permanent
rondleidingen en maaldemonstraties. De watermolen ligt op een idyllisch
plekje aan de Molenbeek, met wat geluk spot je een ijsvogel en een blauwe
reiger.
Hele week en weekend | dagelijks van 10-18 uur | Scholen en groepen
plannen een bezoek na afspraak | r.dogimont@skynet.be | www.watermolenmassemen.blogspot | 09 366 42 60

Familiedag

Start racing Tennisclub, Wegvoeringsstraat 75B

Tivoli , Oude Aardeweg 39 A

10-13u | Sociale kruidenier Deelpunt, ’t Ensemble en de Vluchtelingenwerkgroep | al.moerenhout@gmail.com

Op het terrein van de Verenigde Vrienden in de Bellevoorde kan je gezellig
van ‘scheut’ naar ‘scheut’ de tijd verdrijven of genieten van een koel drankje
op het terras met je vrienden.
14u30 | chrisverstuyft@gmail.com

15/8

Zomer’en 2018

di

vanop de Schelde
21/8 Wetteren
‘t Veer Schellebelle

€20/prs

Ontdek Wetteren vanop de Schelde. Een ervaren gids vertelt boeiende
verhalen over fascinerende bijzonderheden op de Scheldeoever terwijl jij
geniet van een aperitiefje én een fantastich optreden.
19u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

Markt

Alle voertuigen, van oldtimer brommers over auto’s tot vrachtwagens van alle
merken en van minstens 25 jaar oud, zijn welkom op de Markt in Wetteren.
18u | Luc Appelmans | 0496 52 08 34 | www.deretrovrienden.be
46
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wo

22/8

€15/prs

Wetteren vanop de Schelde
‘t Veer Schellebelle

Ontdek Wetteren vanop de Schelde. Een ervaren gids vertelt boeiende
verhalen over fascinerende bijzonderheden op de Scheldeoever terwijl jij
geniet van een aperitiefje.

za

25/8

23/8

gratis

Olab, Overbeke vertelt!
Kerk Overbeke en terreinen achter de kerk

13u | alle info en programma via www.shortwood.eu | Violet Braeckman &
Inge Coleman | inge.coleman@telenet.be

VR

24/8

€35/prs

za

25/8

€10/prs

Overbeke Vertelt! Ontdek en luister naar de bijzondere verhalen uit deze
boeiende buurt. Je verneemt meer over haar bewoners, huizen & tradities.Via
een verhalentafel kom je meer te weten over bijzondere voorwerpen van de
inwoners. Benieuwd?
14-18u | Dienst Vrije Tijd | 09 369 00 50 | inge.vandamme@wetteren.be

Wandeling met alpaca’s
Infopunt, Markt 1

Wil je graag kennismaken met deze lieve, zachtaardige sensitieve dieren die
bovendien je gedrag spiegelen? Kom dan naar onze wandelingen met alpaca’s,
aan de oevers van de Schelde. Door de alpaca’s krijg je de kans om op een
ontspannen manier dichter bij jezelf te komen. Deze wandeling is voor alle
leeftijden. We werken kleinschalig, we vinden het belangrijk dat er goede
begeleiding is voor iedereen. Je brengt ongeveer anderhalf uur door met
deze prachtige dieren. Er is een kennismaking, voedermoment en wandeling
voorzien.

Oordegemsesteenweg 304

Theater- en muziekfestival in de Kortenbosbuurt met doorlopend zomerbar,
food & drinks. Een gezellig experiment van jonge theatermakers.

19u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren
do

Shortwood

Duikinitiatie

Openluchtzwembad De Warande

Duikinitiatie door duikclub en duikschool De Waterman vzw
18u30 | Vooraf inschrijven verplicht | vanaf 18 jaar | Johan Renneboog |
johan.renneboog@telenet.be | initiatie@dewaterman.be

za

25/8
gratis

Nacht van de vleermuis
Turnzaal Sint-Jozef, Wegvoeringsstraat

Vleermuizen zijn zoogdieren maar ze kunnen vliegen. Ze botsen nergens
tegenaan in volslagen duisternis. Ze vliegen niet in je haar. Ze eten insecten en
zuigen geen bloed. Met de ‘batdetector’ gaan we op zoek naar vleermuizen.
Ze zien is moeilijk, maar je kan ze wel horen. Maak kennis met deze
wonderlijke nachtdieren.
20u-23u | Kinderen en volwassenen | Aangepaste kinderactiviteiten worden
voorzien | Batcafé met Vampire-cocktail | Natuurpunt Scheldeland | Antoon
Blondeel | antoon.blondeel@skynet.be

12u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren
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zo

26/8
2 euro

Fietstocht

info volgt via de uitdatabank

Een familievriendelijke fietstocht van ongeveer 30 kilometer in de regio
waarbij je onderweg kan genieten van het landschap en de land- en
tuinbouwteelten.

wo

29/8
€35/prs

13u45 | drankje en versnapering inbegrepen |
Landelijke Raad Wetteren | de_smet_michael@skynet.be | 09 369 85 10
zo

26/8

10 euro

Culturele streekbieren- en
natuurfietstocht

14u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

Infopunt, Markt 1

Wil je graag kennismaken met deze lieve, zachtaardige sensitieve dieren, die
bovendien je gedrag spiegelen? Kom dan naar onze wandelingen met alpaca’s,
aan de oevers van de Schelde. Door de alpaca’s krijg je de kans om op een
ontspannen manier dichter bij jezelf te komen. Deze wandeling is voor alle
leeftijden. We werken kleinschalig, we vinden het belangrijk dat er goede
begeleiding is voor iedereen. Je brengt ongeveer anderhalf uur door met
deze prachtige dieren. Er is een kennismaking, voedermoment en wandeling
voorzien.
12u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

Infopunt, Markt 1

Tijdens een ontspannende fietstocht ontdek je de leukste cafeetjes in
Wetteren en omgeving. Aan elke locatie die we bezoeken is een speciaal
verhaal verbonden. Uiteraard proeven we ook van een lekker streekbier.

Wandeling met alpaca’s

do

30/8
gratis

Avondwandeling
Vertrek parking De Warande

Begeleide avondwandeling van ongeveer zes kilometer voor jong en oud, om
de conditie te onderhouden en te verbeteren.
19u | Wandelclub WSV Wetteren | rudy.vanderheyden1@skynet.be

ma

27/8

5 euro

Sebastien Valkenberg
met Verborgen Verlichters: van
Koerbagh naar Eisinga
De Corridor, Olmenlaan

Sebastien Valkenberg is filosoof en publicist. Hij schrijft onder meer voor de
Volkskrant en Elsevier. René Descartes, Baruch de Spinoza en Immanuel Kant:
ze staan in alle filosofiegeschiedenissen. Achter de ruggen van deze giganten
gaan echter denkers schuil die minder bekend, maar minstens zo relevant
zijn. Tijdens zijn lezing gaat Sebastien Valkenberg in op enkele verborgen
Verlichters. Adriaan Koerbagh, Balthasar Bekker, Eise Eisinga – wie waren
zij? Welke oeuvres lieten zij na? Maar bovenal: wat hebben zij ons na al die
eeuwen nog te zeggen.Véél, zo zal blijken tijdens deze lezing.

vr

31/8

Afterwork Party
Kermistent Zeshoek

Wielerclub Wetthra nodigt jong en oud uit om het weekend in te vliegen met
een bruisende party.
21u | Wielerclub Wetthra | Olivier Van Alboom |
info@dernyfestival.be

20u | inschrijven verplicht | franky@decorridor.be
50
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maand
augustus
gratis

Schattenzoektocht van vlieg
Bibliotheek Wetteren & Massemen

Voel jij wat ik voel? Een zoektocht vol prikkelende opdrachten en stekelige
vragen. Als je je gevoel volgt, vind je vast en zeker de verborgen schatkist in
de bib.Voor ‘gevoelige’ speurneuzen van 7 tot 12 jaar.
Bibliotheek Wetteren & Massemen | 09 369 26 78 |
bibliotheek@wetteren.be

elke zondag
van augustus

Rommelmarkt
Zeshoekplein

De Zeshoek wordt opnieuw omgetoverd tot een gezellig plein. Geniet van
de wekelijkse rommelmarkt.
14-18u | gratis voor bezoekers Gebuurtecomité Zeshoek |
inschrijven standhouders verplicht bij voorkeur per sms naar 0496 810 760
of bij kledingzaak Crijns | J. Buyssestraat 2
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za-ZO 1-2/9 heemkundig museum

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert |
gelijkvloers van het oud gemeentehuis | ingang via pui |
14-18U

ZO 2/9 Derny Eetfestijn

wielerclub wetthra | Tent Zeshoek | 11u30-14u30

ZO-VR 2-7/9 Kermis
Wetteren centrum | HELE DAG

ZO 2/9 Reuzenommegang

reuzenteam 2022 | Wetteren centrum | 14U30

ZO 2/9 Kermisconcert
d’ Eaux Serieuses

Terras cultuurcafé cc Nova | Molenstraat 2B | 15U

MA 3/9 Gelegenheidscafé
Koninklijke Harmonie
Sint-Anna
Van Cromphoutstraat 4 | 13u30-19u

in de straten van Wetteren | hele dag

DI 4/9 Frietjes van Clara
wielerclub wetthra | Tent Zeshoek | 11-15U

di 4/9 Heemkundig museum

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert | gelijkvloers van
het oud gemeentehuis | ingang via pui | 10-18 uur

wo 5/9 Wandeling met alpaca’s
dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 16U

do 6/9 Avondmarkt met Vuurwerk

dienst cultuur & toerisme | Nieuwstraat | Felix Beernaertsplein |
Jan Broeckaertlaan | 20U

VR-za-zo 7-8-9/9 Crazy THOG Saloon
Dorpsplein Massemen | achter de bibliotheek

VR 7/9 Picnic Music, Sarah D’hondt
Cultuurcafé cc Nova | 12U

MA 3/9 Wetthra Derny Festival

VR 7/9 Foei Minister!

MA 3/9 BMX Event

za 8/9 Kampvuuravond scouts Sint-Jan

ma 3/9 Foei Minister!

za 8/9 Foei Minister!

wielerclub wetthra | Parcours door Wetteren centrum |
vanaf 14u30

Bar Picar | 19U

koninklijke toneelvereniging zucht naar kunst | cc Nova |
Molenstraat 2B | 20U

56

DI 4/9 jaarmarkt

SEPTEMBER

koninklijke toneelvereniging zucht naar kunst cc Nova |
Molenstraat 2B | 20U

Groenstraat 33 | 18U

koninklijke toneelvereniging zucht naar kunst | cc Nova |
Molenstraat 2B | 20U

SEPTEMBER

57

za 8/9 Kloefkensbrocantemarkt

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert | Markt | 14-18U

za 8/9 heemkundig museum

heem- en geschiedkundige kring jan broeckaert | gelijkvloers
van het oud gemeentehuis | ingang via pui | 14-18U

za 8/9 Schieting op staande wip
Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde
vrienden | bellevoorde | Wetteren-Ten-Ede | 14u30

za 8/9 Kermisweekend KFO volksopbeuring met kermisconcert

Muzieklokaal KFO Volksopbeuring | Dorpsplein 5a | Massemen |
20u30

ZO 9/9 Kermis Massemen

ZO 9/9 Kennismakingsdag
Scouts Sint-Jan
Groenstraat 33 | 14-17U

vr 14/9 Picnic Music, Moondance
Cultuurcafé cc Nova | 12U

vr 21/9 Zomersluiter en
opening seizoen cc Nova
foyer cc Nova | 18U30

elke zondag van de maand
september Rommelmarkt
gebuurtecomité zeshoek | Zeshoekplein | 14-18U

Dorpsplein | Massemen | HELE DAG

ZO 9/9 Fietstocht Wetteren
langs de Schelde

dienst cultuur & toerisme | Infopunt | Markt 1 | 14U

ZO 9/9 Open Monumentendag
van hauwermeirsmolen | massemen | meer info
volgt via de uitdatabank | 10-18U

ZO 9/9 Praatcafé met optreden
Muzieklokaal KFO Volksopbeuring | Massemen | 17-20U

ZO 9/9 Startdag
Scouts Prins Boudewijn
Groene Wegel 2 | 14-17u
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ZA-zo
&

1/9
2/9
di

4/9

zO

2/9

heemkundig museum

gelijkvloers van het oud gemeentehuis, ingang via pui

ZO-VR

GRATIS

Van Cromphoutstraat 4

14-18 uur | Heem- en geschiedkundige Kring Jan Broeckaert | 0473 99 93 53
heemkundewetteren@hotmail.be

Kom en drink een glas in het gezellig gelegenheidscafé van de Sint-Anna harmonie.

2/9

13u30-19u | Johan Van Damme | 09 366 29 91 | Koninklijke Harmonie
Sint-Anna

Derny Eetfestijn
tent zeshoek

Kom lekker eten en genieten in de gelegenheidstent van wielerclub Wetthra.

ma

3/9

gratis

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag van september het startschot gegeven
van Wetteren kermis. Een goed gevulde week vol plezier en vertier.

ma

3/9

gratis

2/9

Eerste, tweede en derde grote prijs derny open.

BMX Event
Bar Picar

BMX event ter gelegenheid van de kermis.
19u | ben@barpicar.be

Reuzenommegang
Wetteren centrum

ma

3/9

10 euro

14u30 | vzw Reuzenteam 2022 | winnie.meeus@telenet.be

gratis

Parcours door Wetteren centrum

wetteren centrum

Volgens aloude traditie doen de Reus en de Reuzin ter gelegenheid van de
kermis een ommegang met bijhorende dans door de centrumstraten.

zO

wetthra derny festival
14u30 | Wielerclub Wetthra | Olivier Van Alboom
info@dernyfestival.be

kermis

Hele dag
zO

Gelegenheidscafé Koninklijke
Harmonie Sint-Anna

Tentoonstelling over het leven van de Wetteraar tijdens de Eerste Wereldoorlog.

11u30-14u30 | Wielerclub Wetthra | Elaut Pascal | info@dernyfestival.be

2-7/9

ma

3/9

Foei Minister!
cc Nova, Molenstraat 2B

Kermistoneel Koninklijke Toneelvereniging Zucht naar Kunst. Al meer dan
100 jaar voert Zucht naar Kunst op kermismaandag een blijspel op.
20u | Hugo Fransaert | Toneelvereniging Zucht naar Kunst | 0495 47 18 90 |
www.zuchtnaarkunst.be

Kermisconcert d’ Eaux Serieuses
Terras cultuurcafé cc Nova, Molenstraat 2B

Tijdens Wetteren kermis brengt d’Eaux Sérieuses een fenomenaal optreden op het
terras van cc Nova. Geniet van een lekker glas omkaderd door fijne muziek.
15u | www.deauxserieuses.be

DI

4/9

gratis

Jaarmarkt

in de straten van Wetteren

Traditionele jaarmarkt ter gelegenheid van Wetteren kermis.
Hele dag
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DI

4/9

Frietjes van Clara
Tent Zeshoek

Kom smullen van de lekkere frietjes van Clara in de gelegenheidstent van
Wielerclub Wetthra.
11-15 u | Wielerclub Wetthra Elaut Pascal | info@dernyfestival.be
wo

5/9

€35/prs

Wandeling met alpaca’s
Infopunt, Markt 1

Wil je graag kennismaken met deze lieve, zachtaardige, sensitieve dieren die
bovendien je gedrag spiegelen? Kom dan naar onze wandelingen met alpaca’s,
aan de oevers van de Schelde. Door de alpaca’s krijg je de kans om op een
ontspannen manier dichter bij jezelf te komen. Deze wandeling is voor alle
leeftijden.We werken kleinschalig, we vinden het belangrijk dat er goede
begeleiding is voor iedereen. Je brengt ongeveer anderhalf uur door met
deze prachtige dieren. Er is een kennismaking, voedermoment en wandeling
voorzien.
16u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

vr-za-zo

7-8/9
&9/9

gratis

do

gratis

Avondmarkt met Vuurwerk

Nieuwstraat, Felix Beernaertsplein, Jan Broeckaertlaan

Avondmarkt ter gelegenheid van Wetteren kermis.Vuurwerk om 22u.

Dorpsplein Massemen, achter de bibliotheek

Tijdens de kermis is de pop-up bar van Thog ingericht als Western Saloon met
alle bijhorende westernattributen. Je waant je in een echte western film.
18u | THOG | Manu Ghysbrecht | 0477 59 14 84

vr

7/9

gratis

Picnic Music, Sarah D’hondt
Cultuurcafé cc Nova

Op vrijdagmiddag organiseert het cultuurcentrum samen met het Cultuurcafé
een gezellig lunchconcert op het caféterras. Laat jouw middagse lunchruimte
even voor wat ze is en kom genieten van heerlijke muziek, van frivole pop
over swingende latin tot Franse en andere chansons. Bij minder goed weer
wijkt Picnic music uit naar de foyer van cc Nova.
12u | cc Nova | Molenstraat 2B | www.ccnova.be

vr

7/9

10 euro

6/9

Crazy THOG Saloon

Foei Minister!
cc Nova, Molenstraat 2B

Kermistoneel Koninklijke Toneelvereniging Zucht naar Kunst. Al meer dan
100 jaar voert Zucht naar Kunst tijdens de kermisweek een blijspel op.
20u | Hugo Fransaert | Toneelvereniging Zucht naar Kunst | 0495 47 18 90 |
www.zuchtnaarkunst.be

20u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren
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ZA

8/9
GRATIS

Kampvuuravond scouts Sint-Jan

Groenstraat 33

Naar aloude traditie nemen we op kampvuuravond afscheid van het afgelopen
scoutsjaar en halen we mooie herinneringen op aan de kampen.
Dit in het gezellig scoutsdorp met eet- en drinkgelegenheden, een museum,
een zelfgesjorde speeltuin, een show en met als kers op de taart uiteraard de
voorstelling van de nieuwe leiding. Aansluitend is er een groot kampvuur en
draaien we leuke plaatjes tot in de vroege uurtjes.
18u | Kato Verstuyft | katoverstuyft@hotmail.com

za

8/9

10 euro

Foei Minister!

za

8/9

gratis

za

14u30 | chrisverstuyft@gmail.com
za

8/9

gratis

cc Nova, Molenstraat 2B

Markt

Brocantemarkt met een knipoog naar het vroegere kloefkensbal.
14-18u | Heem- en geschiedkundige Kring Jan Broeckaert 0473 99 93 53 |
heemkundewetteren@hotmail.be
ZA

8/9
GRATIS

Kermisweekend KFO volksopbeuring met kermisconcert
Muzieklokaal KFO Volksopbeuring, Dorpsplein 5a, Massemen

Zoals de traditie het wil heeft KFO Volksopbeuring een mooi
kermisprogramma voor je klaar. Een fanfareorkest speelt op zaterdagavond de
pannen van het dak.

Kermistoneel Koninklijke Toneelvereniging Zucht naar Kunst. Al meer dan
100 jaar voert Zucht naar Kunst tijdens de kermisweek een blijspel op.

Kloefkensbrocantemarkt

Koninklijke Handboog Maatschappij De Verenigde vrienden, Bellevoorde, Wetteren-Ten-Ede

In het midden van het schuttersseizoen werden inmiddels een aantal illusies
aan flarden geschoten, hier en daar zal dit nog gebeuren.Wij steken jullie
graag een hart onder de riem.

20u | Hugo Fransaert | Toneelvereniging Zucht naar Kunst | 0495 47 18 90
www.zuchtnaarkunst.be

8/9

Schieting op staande wip

20u30 | KFO Volksopbeuring | info@volksopbeuring.be

zo

9/9

gratis

Kermis Massemen
Dorpsplein Massemen

Massemen
Hele dag

Heemkundig museum

gelijkvloers oud gemeentehuis, ingang via pui

Tentoonstelling over het leven van de Wetteraar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
14-18u | Heem- en geschiedkundige Kring Jan Broeckaert 0473 99 93 53 |
heemkundewetteren@hotmail.be
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zo

9/9

€5/prsn

zo

9/9

gratis

zo

9/9

gratis

Fietstocht Wetteren langs de
Schelde
Infopunt, Markt 1

zo

9/9

gratis

Startdag Scouts Prins
Boudewijn
Groene Wegel 2

Geniet van een prachtige fietstocht langs de Schelde. Onze ervaren gids geeft je
wat meer uitleg over wat we onderweg tegenkomen.We trakteren je ook op een
drankje.

Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Heb je zin om keileuke en knotsgekke
spelletjes te spelen, een geweldige sjorconstructie te bouwen, op dropping te
gaan en vrienden voor het leven te maken?

14u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of www.facebook.
com/wegvanwetteren

14-17u | ouders en grootouders zijn welkom vanaf 16u voor een pannenkoek
en een drankje | www.scoutswetteren.be | groepsleiding@scoutswetteren.
be | 0475 63 27 88

Open Monumentendag

van hauwermeirsmolen en meer info volgt via de Uitdatabank

De tweede zondag van september is Open Monumentendag, het grootste
culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Meer dan 500 monumenten zetten
de deuren wagenwijd open.

zo

9/9

gratis

Kennismakingsdag Scouts
Sint-Jan
Groenstraat 33

10-18u | dienst cultuur & toerisme | toerisme@wetteren.be of
www.facebook.com/wegvanwetteren

Ben je tussen 6 en 17 jaar en wil je graag de vrienden van je leven leren
kennen? Kom dan zeker een kijkje nemen op zondagnamiddag op de terreinen
van Scouts Sint-Jan. Traditiegetrouw staat er voor iedereen een overheerlijke
koffiekoek en een lekkere, warme chocolademelk klaar!

Praatcafé met optreden

14-17u | Je mag een paar keer gratis proberen | Inschrijven voor een jaar kost
40 euro | Inschrijven kan via http://www.scoutssintjan.be/inschrijven/

Muzieklokaal KFO Volksopbeuring, Massemen

Gratis kermisconcert met Jo Roberts Big Band als gast, een aanrader van
formaat.
17-20u | KFO Volksopbeuring | info@volksopbeuring.be

vr

14/9

gratis

Picnic Music, Moondance
Cultuurcafé cc Nova

Op vrijdagmiddag organiseert het cultuurcentrum samen met het Cultuurcafé
een gezellig lunchconcert op het caféterras. Laat jouw middagse lunchruimte
even voor wat ze is en kom genieten van heerlijke muziek, van frivole pop
over swingende latin tot Franse en andere chansons. Bij minder goed weer
wijkt Picnic music uit naar de foyer van cc Nova.
12u | www.ccnova.be
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vr

21/9

Zomersluiter en opening
seizoen cc Nova
foyer cc Nova

We sluiten de zomer af met de opening van het cultuurseizoen van cc Nova.
Kom zeker langs in de foyer van cc Nova en geniet van een lekker drankje en
de gezellige beats van Radio Martiko. We starten om 18u30 en gaan door tot?
18u30 | www.ccnova.be | Molenstraat 2B2

elke
zondag
van
september

Rommelmarkt
Zeshoekplein

De Zeshoek wordt opnieuw omgetoverd tot een gezellig plein. Geniet van de
wekelijkse rommelmarkt.
14-18u | Gebuurtecomité Zeshoek | inschrijven standhouders verplicht bij
voorkeur per sms naar 0496 810 760 of bij kledingzaak Crijns |
J. Buyssestraat 2
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