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De Koffiebranderij
Het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij is een open huis
waar elkaar ontmoeten en nieuwe contacten uitbouwen centraal
staat. Het is de plek bij uitstek voor wie actief oud wil worden. Je
kan er terecht voor allerlei activiteiten en vrijwilligerswerk.
Om langer thuis wonen mogelijk te maken, hebben we ook
andere diensten, zoals warme maaltijden op weekdagen,
mogelijkheid om te douchen, medische voetverzorging ...
We bieden ook gezinszorg, poetshulp via dienstencheques en
een Minder Mobielen Centrale. Meer info over onze diensten
vanaf pagina 40.
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Welkom in
lokaal dienstencentrum
De Koffiebranderij
Onthaal en krantenhoek
Maandag tot vrijdag: 9 tot 16.30 uur
Cafetaria
Maandag tot woensdag: 10 tot 16.30 uur
Donderdag: 9 tot 16.30 uur
Vrijdag: 10 tot 13 uur

kranten- en tijdschriftenhoek
Elke werkdag kan je in de cafetaria je favoriete
krant of tijdschrift lezen.

Keuken
Maandag tot vrijdag: 11.30 tot 13 uur

Kranten (dagelijks):
● Het

sluitingsdagen
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Lees je graag een spannende thriller of laat je je liever meeslepen
in een familieroman? In de cafetaria vind je allerlei boeken in het
boekenwisselpunt.
Hoe werkt het?
De boeken kan je ‘gratis’ meenemen naar
huis. Heb je het uit? Plaats het dan terug
in de kast, zodat anderen het ook kunnen
lezen.

Openingsuren

September

Dernyfestival

5 september

Oktober

Brugdag

31 oktober

November

Allerheiligen

1 november

Allerzielen

2 november

December

boekenwisselpunt

Wapenstilstand

11 november

Kerstvakantie

26 tot 31 december

Nieuwsblad
● Het Laatste Nieuws
● De Standaard
● De Morgen
● De Tijd
Tijdschriften (wekelijks):
● Libelle
● Dag

Allemaal

● Humo

Elke werkdag van 9
tot 17 uur (op vrijdag
van 9 tot 13 uur)
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zoete namiddag

kaartnamiddag

Elke woensdagnamiddag tussen 14 en
16 uur kan je in de cafetaria een lekkere
pannenkoek of wafel krijgen. Kom samen
met familie, vrienden, buren ... genieten
van onze huisbereide zoetigheden.

Leg je graag een kaartje en zoek
je nog een kaartersgroepje? Elke
dinsdag- en donderdagnamiddag
tussen 13 en 17 uur ben je welkom
in de cafetaria. Lukken dinsdag
en donderdag niet? Je kan ook
op andere dagen kaarten, de
speelkaarten liggen aan de bar.

Elke eerste, derde en vijfde woensdag van
de maand maken we pannenkoeken. Op
de tweede en vierde woensdag van de
maand kan je een wafel komen smullen.
Tijdens themaweken serveren we tijdens
de zoete namiddag soms gebak. Dat
kondigen we aan in de nieuwsbrief.
Een pannenkoek of wafel kost 2,5 euro.
Koop je bonnetje aan de balie.

op = op

gezelschapsspelen
Zin in een gezelschapsspelletje? Ideaal,
want in de cafeteria kan je allerlei
gezelschapsspelletjes spelen zoals
Rummikub, Vier op een rij, Uno,
Ganzenbord, Scrabble, Pietjesbak ...
Heb je een suggestie voor een ander
gezelschapsspel? Laat het ons zeker
weten. Of breng je eigen spel mee.

marktkoek
Elke donderdagvoormiddag tussen 9
en 11 uur kan je in de cafetaria genieten
van een heerlijk verse koffiekoek en een
kopje koffie of thee. Kom gerust eens
langs voor of na je marktbezoek
Een koffiekoek met koffie/thee kost 3
euro. Inschrijven is niet nodig.

puzzels
Leg je liever een puzzel? Ook die vind
je in onze cafetaria. Een puzzel met
500 stukjes? Of liever een grotere
uitdaging met 1000 stukjes? We
hebben voor elk wat wils.

op = op
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Activiteiten lotgenotencontact

Mantelzorgcafé: koffienamiddag
voor mantelzorgers
i.s.m. Coponcho, Liever Thuis vzw, Samana en Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorg is zorg bieden aan iemand die door ziekte, handicap,
ouderdom ... ondersteuning nodig heeft. In Vlaanderen zijn er
meer dan 600.000 mantelzorgers. Allemaal waardevolle partners
in de zorg die erkenning verdienen voor de belangrijke rol die ze
spelen binnen onze maatschappij.

Wanneer?

Het mantelzorgcafé is de ontmoetingsplaats voor mantelzorgers,
jong of oud en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen,
die kort– of langdurig voor iemand heeft gezorgd, is welkom.
We wisselen tips en tricks uit over organisatie van de zorg,
administratie ...
Elke maand bespreken de begeleiders ook een specifiek
thema en geven je concrete informatie mee. We geven ruimte
aan ervaringen van mantelzorgers en leggen de nadruk op
probleemoplossende vaardigheden. Aarzel niet om deel te
nemen en zo anderen in een gelijkaardige situatie te ontmoeten.

Elke tweede donderdag van de maand
van 14 tot 16 uur.
•

Donderdag 8 september

•

Donderdag 13 oktober

•

Donderdag 10 november

•

Donderdag 8 december

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Geef een seintje als je komt

We ontvangen jullie graag met een lekkere kop koffie of thee en
een stukje huisgemaakt gebak.
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Activiteiten lotgenotencontact

Koffienamiddag voor mensen met
kanker en hun naaste omgeving

Samenkomst voor fibromyalgiepatiënten en hun omgeving

i.s.m. Kom op tegen Kanker

i.s.m. Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-patiënten

De ideale gelegenheid om
een gezellige babbel te
slaan met lotgenoten en
vrijwilligers. We bespreken
allerlei
thema’s.
Ervaren
zorgvrijwilligers van Kom
op tegen Kanker bieden
ondersteuning.
We
bespreken niet alleen zware
onderwerpen, maar delen
ook plezierige momenten
met elkaar. en vieren ze. We
voorzien een lekker kopje
koffie of thee en gebak.

Kamp je al jaren met
symptomen? Of heb je net
de diagnose gekregen? Om
jezelf te helpen en begrip
te krijgen, organiseren we
lotgenotenbijeenkomsten.
Iedereen is van harte
welkom, zowel patiënten
als familie en begeleiders.
We voorzien een lekkere
kop koffie of thee en een
stukje huisgemaakt gebak.

Wanneer?
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Activiteiten lotgenotencontact

Elke eerste dinsdag van de maand
van 14 tot 16 uur.

Wanneer?

Elke eerste woensdag van de maand
van 14 tot 16 uur.

•

Dinsdag 6 september

•

Woensdag 7 september

•

Dinsdag 4 oktober

•

Woensdag 5 oktober

•

Dinsdag 8 november

•

Woensdag 7 december

•

Dinsdag 6 december

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Geef een seintje als je komt

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Schrijf je in via
kurtvlfpwetteren@gmail.com
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Activiteiten ict

smartphone en tablet voor
beginners - android

e-overheid: wat heb ik nodig als
e-burger?

i.s.m. CVO Groeipunt

i.s.m. CVO Groeipunt

Leer ontspannen en stap
voor stap werken met je
toestel. In deze cursus
voor beginners ontdek je
op een rustig tempo en
op een praktische manier
de
vele
mogelijkheden
van je Android-toestel. Je
leert omgaan met allerlei
multimediatoepassingen
voor muziek, video en
foto’s. Je kan surfen, mailen,
filmpjes bekijken, je agenda
voor afspraken beheren, enz.

Verschillende thema’s komen aan bod in de cursus:
• Je account beveiligen en een sterk wachtwoord instellen.
• Browsergeschiedenis en cookies wissen.
• Digitaal burgerschap.
• Mijn burgerprofiel: waar je overheidsadministratie en
persoonlijke gegevens vindt en attesten kan downloaden.
• Mobiel betalen met Payconiq by Bancontact.
• Jezelf registreren zonder digitale sleutels.
• Wat is CSAM en wat zijn de mogelijkheden van CSAM?
• Aanmelden met digitale sleutels zoals eID en kaartlezer,
beveiligingscode via mobiele app, beveiligingscode via sms,
Itsme ...
• Verkenning van het portaal MYBELGI.
• E-brievenbussen zoals Doccle, my e-Box …

Wanneer?

Vanaf maandag 12 september elke
maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Wanneer?

Vanaf dinsdag 13 september elke
dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Kostprijs?

95 euro (via CVO Groeipunt)

Kostprijs?

95 euro (via CVO Groeipunt)

Inschrijven?

Aan de balie van De Koffiebranderij of via
www.groeipunt.be.

Inschrijven?

Aan de balie van De Koffiebranderij of via
www.groeipunt.be.

Breng je eigen smartphone of tablet mee naar de les.
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Activiteiten ict

Breng je eigen laptop mee naar de les. Heb je die niet? Er zijn
er enkele ter plaatse beschikbaar.
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Activiteiten ict

Aan de slag met internet

aan de slag met de computer

i.s.m. CVO Groeipunt

i.s.m. CVO Groeipunt

In de cursus ‘Aan de slag met
je computer’, maak je kennis
met internet en mailen
(zie volgende pagina). Daar
gaan we hier wat dieper
op in. Je leert efficiënt
opzoeken, maakt kennis
met verschillende online
diensten, ontdekt wat “in the
cloud” werken betekent en
zoveel meer.

Je voelt je een beginner in
het werken met je pc en
je wil je kennis graag wat
verder uitdiepen? Of wil
je jouw computerkennis
wat opfrissen? Tijdens de
starterscursussen van CVO
Groeipunt leer je alles over
hoe je je pc correct en veilig
gebruikt. Je maakt kennis
met de mogelijkheden
van het besturingssysteem
Windows
en
nuttige
toepassingen voor dagelijks
gebruik.

Wanneer?

Vanaf maandag 12 september elke
maandagnamiddag van 13 tot 16 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Wanneer?

Vanaf donderdag 15 september elke
donderdagnamiddag van 13 tot 16 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Kostprijs?

95 euro (via CVO Groeipunt)

Kostprijs?

95 euro (via CVO Groeipunt)

Inschrijven?

Aan de balie van De Koffiebranderij of via
www.groeipunt.be.

Inschrijven?

Aan de balie van De Koffiebranderij of via
www.groeipunt.be.

Breng je eigen laptop mee naar de les. Heb je die niet? Er zijn
er enkele ter plaatse beschikbaar.
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Activiteiten ict

Breng je eigen laptop mee naar de les. Heb je die niet? Er zijn
er enkele ter plaatse beschikbaar.
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Activiteiten ict

Activiteiten ict

IT-café

infosessie google foto’s

i.s.m. CVO Groeipunt

Moderne technologie kennen
wordt steeds belangrijker. Voor
jongeren is dat geen probleem,
maar voor de oudere generatie
kan het een gecompliceerd
web zijn. Hoe download je een
app? Hoe deel je foto’s? Wat
is een Cloud? Hoe zet je jouw
telefooncontacten
op
een
nieuw toestel over?
Stel al je vragen tijdens het
IT-café. Breng je toestel mee.
Geen enkele vraag is te gek, dus
je hoeft geen drempelvrees te
hebben.

Wanneer?
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Elke eerste en derde woensdag van de
maand, van 10 tot 12 uur.

Google Foto’s is een applicatie die je gratis onbeperkte opslagruimte geeft voor jouw foto’s en video’s. Je slaat al je foto’s op
één plek op, zodat je geen harde schijven of dvd’s meer nodig
hebt. Je kan er ook foto’s in bewerken, albums maken en delen.
Je hebt alleen een Google-account nodig.
Wanneer?

Woensdag 12 oktober, van 9 tot 12 uur

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag 7 oktober. Breng je
eigen smartphone of laptop mee naar de infosessie.

infosessie online bankieren en
payconic
Is de wereld van online bankieren voor jou nog een grote blinde
vlek? Weet je niet goed hoe je aan de slag moet gaan met de
betaalapp Payconic? Is contactloos betalen voor jou nog onbekend? Onze lesgever Georges geeft je een algemene toelichting
en helpt je ook graag met persoonlijke vragen.

•

Woensdag 7 en 21 september

•

Woensdag 5 en 19 oktober

Wanneer?

Woensdag 9 november, van 9 tot 12 uur

•

Woensdag 16 november

Kostprijs?

Gratis

•

Woensdag 7 en 21 december

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Vrije toegang

Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag 4 november. Breng je
eigen smartphone of laptop mee naar de infosessie.
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Activiteiten ict

Infosessie whatsapp

babbelonië

WhatsApp is niet meer weg te denken uit ons sociaal leven en
heeft het klassieke sms’je bijna helemaal verdrongen. Maar hoe
werkt WhatsApp en hoe gebruik je het veilig?

i.s.m. Avansa Waas en Dender en de dienst Integratie

Wanneer?

Woensdag 14 december, van 9 tot 12 uur

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag
9 december. Breng je eigen smartphone mee.

Activiteiten talen

Engels voor op reis
i.s.m. CVO Groeipunt

We dompelen je onder in de Engelse taal en cultuur en zorgen
dat je snel je mannetje kan staan in concrete, alledaagse
situaties. We leggen de nadruk op eenvoudige communicatie,
de grammatica leer je al doende.
Wanneer?
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Activiteiten talen

Vanaf woensdag 14 september, elke
woensdagvoormiddag van 8.45 tot 11.25 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Kostprijs?

66 euro (via CVO Groeipunt)

Inschrijven?

Aan de balie van De Koffiebranderij of via
www.groeipunt.be.

Intercultureel ontmoeten in het Nederlands! Wil jij graag praten
met andere mensen uit je gemeente? Ben je anderstalig en wil
je graag Nederlands oefenen? Ben je Nederlandstalig en wil je
graag andere inwoners, ook anderstaligen, leren kennen? Dan
is Babbelonië de ideale gelegenheid.
Bij Babbelonië ontmoeten Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar.
De gesprekken gaan over alledaagse
dingen. We organiseren activiteiten,
koken samen, dansen, maken een
wandeling, nemen deel aan een
buurtfeest, bezoeken een museum ...
Een vast programma is er niet. We
bespreken samen wat we gaan
doen.

Wanneer?

Elke vrijdagvoormiddag vanaf vrijdag 9
september, van 9 tot 11 uur. Niet tijdens
de schoolvakanties.

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Vrije toegang
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Activiteiten lezingen en infosessies

workshop karikatuurtekenen door
karikaturist Marin

Activiteiten lezingen en infosessies

infosessie baas in je hoofd, stel je
grenzen aan piekeren
i.s.m. Avansa Waas en Dender

In deze workshop leer je hoe
je een mooie en grappige
karikatuur maakt. We kiezen
een model en bestuderen
samen zijn of haar gezicht.
Stap voor stap kijken we naar
de vorm van het hoofd, de
ogen, de oren, de neus … en
op een interactieve manier
werk je aan je eigen leuke
karikatuur.
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Piekeren? Het is eigen aan
de mens. Soms nog voor
we het door hebben, gaan
onze gedachten met ons aan
de haal. Het leidt tot stress,
spanningsklachten, slaapgebrek
en soms zelfs angsten en
stemmingsstoornissen.
Ten
slotte brengt piekeren zelden
oplossingen. Ben jij iemand bij
wie de piekermolen overuren
draait? In deze interactieve
vorming wisselen we psychoeducatie af met oefeningen.

Wanneer?

Woensdag 28 september, van 14 tot 16 uur.

Wanneer?

Woensdag 3 oktober, van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

3 euro

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot woensdag 21 september

Inschrijven?

Inschrijven kan tot maandag 26 september
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Activiteiten lezingen en infosessies

Lezing erfenisrecht en schenkingen
door notaris christiaan
uytterhaegen
Heb je al nagedacht over
wat er gebeurt als je er
niet meer bent? Het is
niet meteen de meest
aangename bezigheid, maar
het hoeft ook geen taboe
te zijn. Notaris Christiaan
Uytterhaegen
belicht
in
deze lezing onderwerpen
zoals de successieplanning,
erfen
schenkbelasting,
de verschillende tarieven,
verwerping van nalatenschap,
huwelijksvoorwaarden ...
Je kan ook specifieke vragen stellen.
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Activiteiten lezingen en infosessies

Workshop upcycling textiel
i.s.m. Avansa Waas en Dender

Bij upcycling geven we aan
oude materialen een nieuwe
en duurzame functie. Het ‘afval’
krijgt een tweede leven. Tijdens
deze creatieve workshop legt
Lesgeefster Gitte van Doedoe
je haarfijn uit hoe je op een
originele manier van oude
T-shirts mooie muurdecoraties
kan maken. Uniek en origineel
en materialen hergebruiken
was nog nooit zo leuk. Breng
een oude T-shirt (zonder naad)
mee naar de workshop.

Wanneer?

Dinsdag 11 oktober om 19.30 uur

Wanneer?

Maandag 14 november, van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

Gratis

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met woensdag
5 oktober

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met maandag
7 november

23

Activiteiten lezingen en infosessies

Infosessie Brand- en
inbraakpreventie

Activiteiten lezingen en infosessies

Lezing 400 jaar wetterse reuzen
door marie-jeanne Buyle

i.s.m. Lokale Politie Wetteren-Laarne-Wichelen en Brandweerzone Zuid-Oost

De diefstalpreventieadviseur
van de lokale politie vertelt
je hoe je jouw woning kan
beveiligen tegen inbraak en
hoe je met je gedrag inbraak
beter kan voorkomen.
De brandpreventie-adviseur
wijst je op gevaarlijke en
risicovolle gewoontes. Onder
het motto ‘voorkomen is
beter dan genezen’ krijg je
allerlei tips om je woning
brandveiliger te maken. Na
de toelichting kunnen er ook
vragen worden gesteld.
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Onze Reus en Reuzin vieren
dit jaar hun 400ste verjaardag.
Marie-Jeanne Buyle geeft een
lezing over dit prachtige stel.
Wat is het historisch belang
van reuzen? Waarom maken
mensen reuzen?
Daarnaast stelt ze jullie graag
enkele wijkreuzen en hun
verhalen voor, aangevuld met
volkse verhalen, historische
weetjes en hier en daar een
anekdote.

Wanneer?

Maandag 7 november om 19.30 uur

Wanneer?

Dinsdag 13 december, van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

Gratis

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met maandag 31
oktober

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met dinsdag
6 december
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Activiteiten bewegen

lijndans voor gevorderden
i.s.m. OKRA Massemen

Heb je de basispassen van de
lijndans onder de knie en wil
je ze graag verder oefenen?
Dan zijn de lessen ‘lijndans
voor gevorderden’ iets voor
jou.
Lijndans houdt je fit en
traint het geheugen. Laat je
meeslepen op de melodieën
van de muziek en geniet van
een gezellige dansnamiddag.

Activiteiten creatief

open crea-atelier
Celine zorgt wekelijks voor de leukste workshops waarin je al je
creativiteit kwijt kan.
Wanneer?

Elke donderdagnamiddag, van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

3 euro (+ gebruikt materiaal)

Inschrijven?

Inschrijven kan tot één werkdag voor de les

Materiaal?

Vraag bij de inschrijving welk materiaal je
moet meenemen. We houden de materiaalkost zo laag mogelijk.

alles met naald en draad
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Wanneer?

Wekelijks op donderdagnamiddag, van
13.30 tot 15.30 uur.

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de start van de les

Werk je liever in groep met naald en draad
of kan je af en toe een helpende hand
gebruiken? Wij leren je breien, haken,
kantklossen of ander handwerk. Breng
gerust je eigen
werkje mee. Ook als je
meer ervaring hebt, ben je welkom om je
kennis te delen.
Wanneer?

Elke vrijdagvoormiddag vanaf vrijdag 23
september, van 9 tot 12 uur

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de start van de les
27

Activiteiten creatief

Activiteiten creatief

bloemschikken

mandala’s kleuren en kalligrafie

Heb je groene vingers en
maak je graag zelf eens
een bloemstuk? Laat je
creatief talent tot bloei
komen tijdens de workshop
bloemschikken. De twee
lesgevers maken prachtige
creaties en delen graag met
jou hun vakmanschap! Om
de twee maanden kan je in
De Koffiebranderij creatief
aan de slag met bloemen,
groen, en zoveel meer.

De
mandala
komt
oorspronkelijk
uit
het
Tibetaans
boeddhisme
en betekent ‘cirkel’ in het
Sanskriet. Het staat symbool
voor de oneindigheid van het
leven. Mandala’s tekenen en
inkleuren brengt rust en spoort
de creativiteit aan. Samen
met kalligrafie, een vorm van
schoonschrift uit het Grieks,
kom je tot mooie resultaten.
In de workshop gebruiken
we het Humanistisch Cursief,
waarbij iedere letter zo sierlijk
en
nauwkeurig
mogelijk
wordt
gevormd.
Samen
maken we zo mooie handgemaakte wenskaarten.

Wanneer?

Dinsdag 11 oktober - Herfststuk
Dinsdag 20 december - Kerststuk
Van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

13 euro (inclusief gebruikte materialen)

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met de vrijdag voor de
les.

Vast materiaal?

Zelf meebrengen: doos of schaal voor het
bloemstuk, mesje, schaar, snoeischaar, binddraad/ krammen en een schort

Wanneer?

Elke maandagnamiddag, van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de start van de les

Materiaal?

Kleurpotloden, stiften, A4-papier met ruitjes

Extra materiaal? Vraag bij je inschrijving of je extra materiaal
moet meebrengen.
28
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Activiteiten creatief

snit- en naadcafé
Elke tweede en vierde vrijdag
van de maand kan je terecht
bij Monique voor kleine
herstellingen en nieuwe
creaties met stof.
Nieuwe creaties
Wil je zelf iets maken in stof?
Monique geeft uitleg over
de noodzakelijke materialen
en helpt je graag op weg.
Breng je eigen stikmachine
en naaikoffer mee.
Herstellingen
Samen met Monique voer je stap voor stap kleine herstellingen
uit. Kom gerust eens langs om te informeren bij Monique wat
haalbaar en/of mogelijk is.
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Wanneer?

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand,
van 10 tot 12 uur

Kostprijs?

3 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de start.

Meebrengen?

Kledingstukken om te herstellen, benodigdheden voor de herstelling, eventueel je eigen
naaimachine.

Activiteiten koken

Bakles met Edwin
i.s.m. OKRA Massemen

Een lekkere biscuittaart, sandwiches, een rozijnenbrood of
andere lekkernijen, het is allemaal mogelijk tijdens de bakles
met Edwin.
Wanneer?

Maandag 3 oktober en maandag 5 december, van 13.30 tot 16.30 uur. Als er voldoende interesse is, plannen we een extra les.

Kostprijs?

3 euro (+ ingrediënten betaal je aan de lesgever)

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de vrijdag voor de les. Het
aantal deelnemers is beperkt.

samen koken
Wil je graag lekkere Vlaamse kost maken of
een specifieke wereldkeuken ontdekken?
Onze lesgevers maken samen met jullie de
lekkerste gerechten van vroeger en nu, van
hier en uit verre landen. Heb je zelf een suggestie? Ook dat is zeker mogelijk.
Wanneer?

Elke dinsdag vanaf 13 september, van 9 tot
12 uur. Niet tijdens de schoolvakanties.

Kostprijs?

9 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de vrijdag voor de les. Het
aantal deelnemers is beperkt.
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Activiteiten ontspanning

bingo

Zangnamiddag met
stefaan van Petegem

Ook in 2022 blijven de
bingoballetjes rollen in De
Koffiebranderij. Beleef een
gezellige namiddag vol
amusement en spelplezier.

Zing mee met liedjes van
vroeger en nu en geniet
samen van een namiddag
vol muziek en zang.

Er zijn elke keer mooie
prijzen te winnen! Kom
jouw kans wagen en met
een beetje geluk ga je met
een prachtige prijs naar
huis.
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Activiteiten ontspanning

Stefaan van Petegem zorgt
voor de begeleiding én
een gezellige namiddag.

Wanneer?

Elke eerste en derde donderdag van de
maand, van 14 tot 16 uur

Wanneer?

Woensdag 21 september en woensdag 23
november, van 14 tot 16 uur

Kostprijs?

3 euro

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de start van het eerste
spel
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Activiteiten ontspanning

film in cc nova: the duke

Activiteiten ontspanning

belotting

i.s.m. Movies & More

‘The Duke’ vertelt het waargebeurde verhaal van een van de
gekste kunstroven van de vorige eeuw. De 60-jarige taxichauffeur
Kempton Bunton is verontwaardigd dat The National Gallery
160.000 pond betaalde voor een schilderij van de beroemde
Spaanse schilder Goya. Hij besluit het portret van The Duke of
Wellington te stelen en heeft voor het losgeld al een goed doel
in gedachten.
‘The Duke’ is een heerlijke komedie van het type waarin de
Britten uitblinken. Jim Broadbent speelt de anti-autoritaire en
sociaal voelende Bunton. Helen Mirren staat aan zijn zijde als de
knorrige echtgenote.

Programma
• Voormiddag: k
 offie met koffiekoek
ronde 1, 2 en 3
• Middag: soep, hoofdgerecht en dessert (dagmenu)
• Namiddag: ronde 4
koffie met gebak
prijsuitreiking

Wanneer?

Dinsdag 13 september
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 8 november
Dinsdag 6 december
Altijd van 9 tot 15 uur

Wanneer?

Donderdag 27 oktober om 14.30 uur

Locatie?

cc Nova, Molenstraat 2B

Kostprijs?

20 euro

Kostprijs?

12 euro (inclusief koffie met gebak)

Inschrijven?

Inschrijven kan tot de vrijdag voor de
belottingsdag

6,5 euro met UiTPAS met kansentarief
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Zin in een gezellige kaartdag? Ideaal, want elke maand
organiseren we een belottingsdag zonder toon. We spelen vier
rondes en daarna volgt de prijsuitreiking.
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Activiteiten ontmoeten

ontbijt met een verhaal
i.s.m. Babbelonië, Bibliotheek Wetteren en de dienst Integratie

Mensen uit diverse culturen ontmoeten elkaar tijdens een
heerlijk ontbijt. Er worden verhalen, ervaringen en gewoontes uit
België en het land van herkomst gedeeld.
Wanneer?

Vrijdag 28 oktober (griezelverhalen),
van 9 tot 11 uur

Locatie?

Kerk Overbeke

Kostprijs?

5 euro

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met dinsdag
25 oktober

Activiteiten ontmoeten

Sinterklaasfeest
Op 30 november ontvangen we hoog bezoek
want dan komen Sinterklaas en Piet op
bezoek. Voor wie zich het voorbije jaar goed
heeft gedragen brengen ze een lekkere
geschenkje mee.
Wanneer?

Woensdag 30 november vanaf 14 uur

Kostprijs?

Gratis

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met vrijdag 25 november

kerstfeest
Breugelfestijn
Witte en zwarte pensen, een selectie
van fijne vleeswaren, een stukje paté, een
sneetje fricandon en een droge worst, je mag
het allemaal verwachten. We sluiten af met een
heerlijke portie huisbereide rijstpap.
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Om het jaar feestelijk af te sluiten organiseren
we op vrijdag 9 december een gezellig
kerstfeest. Wat er op het feestmenu staat en
welke artiest komt optreden, houden we nog
eventjes geheim. Maar wat we wel al kunnen
zeggen is dat het sowieso gezellig wordt!
Wanneer?

Vrijdag 9 december vanaf 11.30 uur

15 euro

Kostprijs?

20 euro

Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 november

Inschrijven?

Inschrijven kan tot en met vrijdag 25 november

Wanneer?

Vrijdag 25 november, vanaf 11.30 uur

Kostprijs?
Inschrijven?
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kermisprogramma

Kermisprogramma

5 jaar LDC De koffiebranderij!
In de maand september vieren we altijd onze verjaardag,
maar dit jaar is het een hele speciale, want we mogen
vijf kaarsjes uitblazen. En dat vieren we graag met jullie!
Hieronder vind je al wat informatie, meer in de nieuwsbrief
van september-oktober.

kermisbingo met oliebollen

Opendeurdag

kermismenu: warme beenhesp met
aardappel in de schil

Zondag 4 september, 14 tot 17 uur
•
•
•
•
•
•
•

Optreden van Wetterse band ‘Wim, Shana en Eric’
Tentoonstelling over De Koffiebranderij van vroeger tot nu
Voorstelling van een selectie uit het activiteitenaanbod
Pop-upterras aan de voorkant van het gebouw met optreden
Heerlijk huisgemaakt gebak in de cafetaria
Bezoek van de Wetterse Reuzen
Randanimatie

Aperitiefconcert
Dinsdag 6 september, 10.30 tot 17 uur
•
•

Aperitiefconcert ‘E-line and the Old Farts’ (om 11 uur)
Tentoonstelling over De Koffiebranderij van vroeger tot nu

kermismenu:
stoofvlees met frietjes
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•

Woensdag 7 september

•
•

Van 11.30 tot 13 uur
9 euro

•
•
•

Donderdag 8 september om 14 uur
3 euro
Reuzenprijzen

•

Vrijdag 9 september

•
•

Van 11.30 tot 13 uur
9 euro

Maandag
5 september
gesloten
wegens
Dernyfestival

(reserveren kan tot dinsdag 6 september)

kloefkesbal
•
•
•
•
•

Dinsdag 13 september
In WZC Schelderust (Wegvoeringstraat 55)
Live-muziek door Stefaan Van Petegem
5 euro (inclusief koffie en gebak)
Kaarten verkrijgbaar bij: LDC De Koffiebranderij, WZC
Schelderust, WZC Sint-Jozef, WZC Armonea en Senior
Homes Residentie Ten Ede.

(reserveren kan tot dinsdag 6 september)
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Warme maaltijden

DIENSTEN

Elke werkdag kan je tussen 11.30 en 13 uur genieten van een
warme maaltijd die bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert en
(plat of bruisend) water.
Je moet je plaats reserveren. Dat kan tot één werkdag voordien
voor 13 uur aan de balie.
Kostprijs? 	9 euro of 6 euro als je recht hebt op een verhoogde
tegemoetkoming.
			
Wanneer?
Elke werkdag van 11.30 tot 13 uur
Het maandmenu vind je op www.wetteren.be/koffiebranderij,
aan onze balie of op onze Facebookpagina ‘LDC De
Koffiebranderij’.
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douche

medische pedicure

Lukt het niet goed meer om in en uit bad te stappen? Heb je thuis
geen inloopdouche? In onze aangepaste doucheruimte kan je
zelfstandig of met eigen hulppersoon een douche komen nemen.

De medische voetverzorgster is wekelijks aanwezig op dinsdag
van 9 tot 12.30 uur. Ze voorziet behandelingen op maat en houdt
rekening met aanwezige aandoeningen, zoals diabetes. Je krijgt
ook advies over opvolging thuis of een doorverwijzing als het
nodig is.

Reserveren kan via mail, telefoon of via de balie. Er ligt een
douchepakket (badhanddoek, kleine handdoek, washandje
en badmatje) klaar voor jou in de doucheruimte. Gebruik van
het douchepakket, van de shampoo en douchegel en van de
haardroger zijn in de prijs inbegrepen. Je mag de douche voor
een periode van 45 minuten gebruiken. Tussen elke douchebeurt
poetsen we de ruimte volledig.
Kostprijs?
2,5 euro
			
Wanneer?
Van maandag tot vrijdag, tijdens de openingsuren
Reserveer de doucheruimte
minstens één werkdag op
voorhand aan de balie, via
telefoon 09 366 02 42 of via
e-mail naar
dienstencentrum@wetteren.be.

Alle Wetteraars ouder dan 60 jaar kunnen een afspraak maken. Je
betaalt 16 euro voor een behandeling van 20 minuten. De eerste
keer plannen we een dubbele afspraak (40 minuten). Je ontvangt
een factuur van de behandeling(en) per kwartaal.

Zitdag rijksdienst voor pensioenen
Elke eerste donderdag van de maand kan je met al je vragen
over pensioen terecht bij de ambtenaar van de Rijksdienst voor
Pensioenen.
Ze werken enkel op afspraak. Bel voor een afspraak naar de gratis
Pensioenlijn (1765). Druk 1 voor Nederlands en daarna 1 als je
nog niet met pensioen bent of 2 als je wel al met pensioen bent.
Alle data op een rijtje:
•
•
•
•
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Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

8
6
3
1

september 2022
oktober 2022
november 2022
december 2022
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Minder mobielen centrale
De Minder Mobielen Centrale helpt mensen met een beperkte
mobiliteit in Wetteren om zich te verplaatsen naar:
• familiebezoek
• een socio-culturele activiteit
• winkelbezoek
• de dokter of het ziekenhuis
Bij het inplannen geven we voorrang aan medisch noodzakelijke
ritten. We hebben ook een liftwagen voor rolstoelvervoer. Vermeld
het bij je reservatie als je jezelf enkel met rolstoel of tollator kan
verplaatsen.

Lidmaatschap
Om gebruik te maken van de dienstverlening, moet je lid zijn van
de Minder Mobielen Centrale. Voor een heel jaar lidmaatschap
betaal je 12 euro. Word je lid na 1 juli, dan betaal je nog 6 euro voor
de rest van het jaar. Met je lidkaart kan je ritten reserveren.

Hoeveel kost het?
Je betaalt:
• 0,35 euro per kilometer onkostenvergoeding voor de chauffeur
(vanaf zijn woning).
• 0,5 euro vaste administratiekosten per rit. Voor een rit van
minder dan 10 kilometer (heen en terug), rekenen we een
standaardbedrag van 4 euro (inclusief de administratiekost)
Je krijgt een factuur in de maand die volgt op je reservatie en
betaalt via overschrijving. Van de chauffeur krijg je na elke rit
ook een betaalbewijs met vermelding van alle details van de
rit. Sommige vervoerskosten worden door de mutualiteit en het
RIZIV terugbetaald. Vraag het na bij je mutualiteit.

44

Hoe werkt het?
Een rit vraag je minstens drie werkdagen op voorhand aan bij de
Minder Mobielen Centrale. Aanvragen voor de dag zelf zijn niet
meer mogelijk. Als er een chauffeur beschikbaar is, kan je ook
vervoer aanvragen voor avond- en weekendritten. Een weekendrit
vraag je ten laatste op woensdag aan.
De rit aanvragen kan via:
• Telefoon op het nummer 09 366 02 42. Dat kan elke dag
tussen 9 en 12 uur.
• E-mail op dienstencentrum@wetteren.be.
• Aan de balie van LDC De Koffiebranderij.
Vermeld bij de aanvraag altijd deze gegevens: :
• Naam en adres
• Datum van de rit
• De bestemming + het uur waarop je er moet zijn
• Je telefoonnummer
• Of je je verplaatst met rolstoel (of rollator) en of die
inklapbaar is
• Of je hulp nodig hebt bij de verplaatsing door het gebouw of
bij het in – en uitladen van je boodschappen.
Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur je ophalen aan je
woonplaats en brengt je naar je bestemming.
Wil je graag meer informatie over de werking van de Minder
Mobielen Centrale? Neem gerust contact op met het Lokaal
Dienstencentrum De Koffiebranderij via 09 366 02 42 of kom
eens langs, we helpen je graag verder!
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Hulp in Huis: dienstenchequebedrijf

Hulp in Huis: gezinszorg

Onze poetsdienst via dienstencheques van OCMW Wetteren kan
je helpen met schoonmaken van de woning, wassen van kledij
of strijken.

De deskundige verzorgenden van de dienst Gezinszorg voorzien
ondersteuning en verzorging bij je thuis.

Voor wie?
Voor wie?
Elke inwoner van Wetteren.

Kostprijs?
Je betaalt 9 euro per dienstencheque en dus per gepresteerd
uur door de huishoudhulp. Je kan per kalenderjaar 500
dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan 9 euro
en de overige 100 aan 10 euro. Dienstencheques zijn fiscaal
aftrekbaar.
Je betaalt daarnaast een administratieve kost:
• Een vaste dossierkost van 39,36 euro per jaar
• Een administratieve bijdrage van 0,55 euro per gepresteerd
uur.

Ouderen, alleenstaanden en gezinnen uit de gemeenten
Wetteren, Laarne en Wichelen die door lichamelijke, psychische
of sociale redenen niet meer of onvoldoende kunnen instaan voor
huishoudelijke, verzorgende en ondersteunende taken.

wat?
Je
•
•
•
•
•
•

kan bij hen terecht voor:
algemene huishoudelijke taken
persoonsverzorging
sociale en emotionele ondersteuning
poetshulp
kraamzorg
acute zorg (maximaal 14 dagen)

Kostprijs?
Interesse?
Voor meer info kan je in het lokaal
dienstencentrum terecht bij Griet
Gillis, Annabel Moerman of Björn De
Coninck. Je kan hen ook bereiken via
e-mail op dienstencheques@wetteren.
be of telefonisch op 09 365 67 83.
Je vindt ook meer informatie op
www.wetteren.be/poetshulp of op
www.dienstencheques-vlaanderen.be.
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Je bijdrage wordt bepaald op basis van je inkomen, je
gezinssamenstelling en je zorgbehoevendheid.

Interesse?
Voor meer info kan je in het lokaal dienstencentrum terecht bij
Sofie Lammens en Elsie Van Dyck. Je kan hen ook bereiken via
e-mail op thuiszorgdiensten@wetteren.be of telefonisch op 09
365 67 82 (Elsie) of 09 365 67 87 (Sofie).
Je vindt ook meer informatie op
www.www.wetteren.be/gezinszorg
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inschrijven en reserveren

Centrumraad

Inschrijven voor een activiteit kan:
• aan onze balie
• via mail naar dienstencentrum@wetteren.be
• Telefonisch via 09 366 02 42

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze centrumraad. Wil
jij graag wat meer inspraak in onze activiteiten? Heb je goeie
ideeën? Ben je graag op de hoogte van het reilen en zeilen in de
Koffiebranderij? Dan ben jij de enthousiasteling die wij zoeken!

Als je voor het eerst inschrijft, lezen we je identiteitskaart in en
vragen we je om meteen het inschrijvingsgeld te betalen.

wat is het?

Belangrijke info:

De centrumraad is een inspraakorgaan waarin gebruikers van de
Koffiebranderij advies, opmerkingen en suggesties kunnen geven
die de werking van het Dienstencentrum kunnen verbeteren.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Inschrijven via telefoon of e-mail kan enkel als je
identiteitskaart al ingelezen is.
We gebruiken de gegevens van je identiteitskaart alleen voor
onze interne registratie en aanwezigheidslijsten. We geven
nooit zonder jouw toestemming gegevens door aan derden.
Bij inschrijving betaal je en krijg je een inschrijvingsbewijs.
Dat geef je voor de start van de activiteit af aan de lesgever.
Die registreert alle aanwezigen.
Een minimaal aantal deelnemers is noodzakelijk om een
activiteit te laten plaatsvinden. Als de activiteit niet doorgaat,
verwittigen we je telefonisch.
Inschrijvingsgeld kunnen we niet terugbetalen na de uiterste
inschrijvingsdatum of datum van bestelling.
Als je niet aanwezig kon zijn op de activiteit en je hebt
nog niet betaald, dan krijg je een factuur voor het
inschrijvingsgeld.
Voor informatie over de UiTPAS met kansentarief kan je
terecht bij de collega’s van Sociaal Huis.
Samen met onze vrijwilligers en onze medewerkers, doen we
ons best om je een fijne tijd te bezorgen. Gaat er toch iets
mis of heb je verbetersuggesties voor ons? Dan horen we dat
graag via dienstencentrum@wetteren.be of 09 366 02 42.

wat doen ze?
•
•
•
•
•

advies geven over de algemene werking
zich uitspreken over alle vormen van dienstverlening
feedback geven over het activiteitenprogramma
het jaarverslag bespreken
….

interesse?
Stel je kandidaat bij de centrumleider via
dienstencentrum@wetteren.be of 09 366 02 42.
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Gezocht: Vrijwilligers
Heb je vrije tijd die je graag een zinvolle invulling geeft? Ben je
zelf graag actief bezig of help je graag mensen? Heb jij een passie
voor iets of een talent dat je graag wil delen met andere mensen?
Dan heb je het vrijwilligersvirus te pakken!
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor zeer
uiteenlopend vrijwilligerswerk:
• Chauffeurs met eigen wagen of die met het busje van de
Minder Mobielen Centrale kunnen rijden
• Begeleiders voor hulp bij vervoer naar De Koffiebranderij of
andere activiteiten
• Lesgevers of begeleiders van workshops
• Baliemedewerkers
• Barmedewerkers
• ...

Gezocht: recepten uit (groot-)
moeders keuken
Heb jij originele recepten uit (groot)moederskeuken? Of denk je
vaak terug aan een lekkernij uit (groot)moederskeuken en zou je
die graag nog eens proeven?
Bezorg ons jouw recept voor 15 oktober 2022 via e-mail op
dienstencentrum@wetteren.be of geef het af aan de balie.
We verzamelen alle recepten in een receptenboekje en in
november zal je kunnen proeven. Meer informatie in de nieuwsbrief
van november en december.

Wat je wil doen en hoe vaak, bepaal je helemaal zelf: een workshop
geven, ICT-les, bezoekers te woord staan aan de balie ... het kan
vanalles zijn. Jouw bijdrage is sowieso goud waard en het schept
voldoening voor jou en onze bezoekers!
In gesprek met de centrumleider
bekijken we jouw passie en hoe
we die kunnen overbrengen naar
onze bezoekers. De frequentie
bepaal je zelf.
Maak een afspraak met de
centrumleider via
dienstencentrum@wetteren.be
of 09 366 02 42
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Lokaal dienstencentrum
De Koffiebranderij
Molenstraat 50, 9230 Wetteren
09 366 02 42
dienstencentrum@wetteren.be
www.wetteren.be/koffiebranderij
www.facebook.com/LDCDeKoffiebranderij

BON GRATIS ZOETE NAMIDDAG
Bon goed voor 1 zoete namiddag naar keuze op woensdag.
Voornaam en naam:
..............................................................................................................................................

v.u. Albert De Geyter - Rode Heuvel 1 - 9230 Wetteren

Geldig van 1 oktober tot 30 november 2022. Ruil je bon voor gebruik in
aan de balie. Eén bon per persoon en één deelname per persoon.
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Inschrijven nieuwsbrief
Krijg je graag info over LDC De Koffiebranderij? Geef deze
ingevulde strook af aan de balie of stuur je gegevens door
naar dienstencentrum@wetteren.be.
Voornaam en naam: ..........................................................................................................................
Adres en huisnummer: ....................................................................................................................
Gemeente en postcode: .................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................................
Ik wil op de hoogte blijven via:

☐ post

☐ e-mail

