ONTHAAL

CAFETARIA

KEUKEN

maandag t/m donderdag

gesloten

maandag t/m vrijdag

9.00 - 16.00 uur

afhaalmaaltijden

vrijdag

11.30 – 12.30 uur

9.00 - 13.00 uur

Beste lezer,
De “Corona-dagen” zijn nog niet geteld, integendeel. Wat de nabije
toekomst zal brengen, blijft nog even onduidelijk.
Hoelang het nog zal duren, is ook… onduidelijk.
Waarschijnlijk moet Vera Lynn ook zoiets gedacht hebben toen ze in
oorlogstijden zong:

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Evenals toen zal het niet afhangen van het mooie weer, maar ooit komt de
dag dat we elkaar zullen terugzien.

Het goede nieuws is… De Koffiebranderij blijft open. En we blijven doen
wat we binnen de coronamaatregelen kunnen doen.
Blijven eten kan niet meer, wel bieden we afhaalmaaltijden aan.
We willen vooral contact blijven houden. Zo blijven onze babbel- en
wandeldates zeker behouden. Nieuw zijn het “stoepbezoek” en een
“kerstkaartenactie”.
Leest u voor dit alles vooral verder.
Veel leesplezier,

De redactie

Afhaalmaaltijden
De coronamaatregelen betekenen voor De Koffiebranderij ook dat de
cafetaria gesloten is en dat blijven eten niet meer kan.
Daarom schakelen we voor ons doelpubliek over op afhaalmaaltijden.
Mede dankzij de inzet van het keukenteam van Woonzorgcentrum
Schelderust kan je nu afhaalmaaltijden reserveren en afhalen in
De Koffiebranderij.

We bieden een volledige en gezonde warme maaltijd aan met soep en een
dessert voor de prijs van kostprijs van 9 euro.
Reserveren van een maaltijd doe je door ten laatste de werkdag vooraf
voor 13.00 uur te bellen naar 09 366 02 42 of te mailen naar
dienstencentrum@wetteren.be.
De maaltijd kan je afhalen kan tussen 11.30 en 12.30 uur.

Met ons doelpubliek bedoelen we 60-plussers en personen die het om één
of andere reden extra zorg kunnen gebruiken. Behoor je niet tot de
doelgroep maar heb je nood aan een gezonde warme maaltijd en kan je die
niet zelf maken? Geef ons een seintje en we bekijken wat we voor jou
kunnen betekenen.

Wat kunnen we verder voor je doen?
Vanuit De Koffiebranderij proberen we zeker contact te houden. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Eerst en vooral, De Koffiebranderij blijft
open. De balie blijft bemand, we blijven de telefoon opnemen.

Je mag ons gerust gelijk wanneer voor eender welke vraag bellen tussen
9.00 en 16.00 uur op werkdagen . We bieden je graag een luisterend oor.
Lukt het niet om te bellen maar ben je nog mobiel, dan staan onze
vrijwilligers voor je kaar aan de balie. Dit uiteraard op een veilige afstand,
met een mondmasker en scherm ertussen.

Wandel- of babbeldate
Elke maandag-, woensdag- of vrijdagvoormiddag op afspraak
Een wandelingetje maken en een babbeltje doen… dat doet deugd. Heb je
nood aan een beetje extra beweging en/of zin in een babbeltje?
Maak een afspraak met onze enthousiaste wandelaar en trek er samen een
half uurtje op uit.
Lukt wandelen niet zo goed meer of gebruik je een hulpmiddel? Geen
probleem, we bekijken samen de mogelijkheden.
Maak een afspraak via telefoon, mail of aan de balie. Deelname is gratis en
kan meerdere keren worden ingepland

Stoepbezoek
Op afspraak
Als wandelen om welke reden dan ook niet lukt, kan je een “stoepbezoek”
reserveren. Een medewerker of vrijwilliger komt dan bij jou op bezoek om
een babbeltje te slaan.
We houden het
“coronaveilig”, dus het
bezoek moet op de stoep
plaatsvinden…
Meer weten of wil je meteen een bezoekje reserveren?
Bel naar 09 366 02 42 of stuur een mail naar
dienstencentrum@wetteren.be. Je kan ook een afspraak maken bij onze
vrijwilligers aan de balie.

Kerstkaartenactie
Schrijf eens een kerstkaartje… extra.
Een hele goede gewoonte met kerst blijft kerstkaartjes schrijven… jawel,
met pen en op papier.
Waarom niet eens een kaartje extra maken of schrijven? Gewoon om
iemand een “kerstpleziertje” te doen?
Knutsel of schrijf een hartverwarmende kerstkaart en stop ze in de bus bij
jouw buur, kennis, vriend(in) of een onbekende.
Een klein gebaar dat veel kan
betekenen voor de ontvanger!
Op die manier wordt het voor
iedereen een warme periode.

Wetteren steekt de lichtjes aan
In deze tijden zet het lokaal bestuur Wetteren extra in op versiering en
sfeerverlichting. De centrumstraten en natuurlijk de kerstbomen op de
Markt, Dries en Zeshoek zullen fonkelen en schitteren.
Van 27 november tot en met 6 januari
is er een mini-lichtfestival. De SintGertrudiskerk, het station, de
watertoren, de fietsersbrug en het
oud gemeentehuis. Al deze Wetterse
iconen vormen het decor voor
feestelijke projecties.
Je kan in deze periode elke avond tussen 17 en 23 uur genieten van dit
lichtspektakel. Loop meteen ook even binnen in de Sint-Gertrudiskerk
waar een verrassing wacht…

Warm Wetteren
Niet alleen de centrumstraten schitteren, ook in de deelgemeenten en
wijken zullen telkens twee verlichte kerstbomen prijken.
Je kan zelf ook je steentje, of beter, lichtje, bijdragen… Waar je ook woont,
op “den boerenbuiten”, in een appartement, aan een drukke straat of in
een rustige wijk.
Breng licht in de duisternis, letterlijk en figuurlijk. Versier ook jouw huis, je
gevel, je boom of struik. Dat is sowieso een opkikker voor jouw straat of
buurt en een hart onder de riem voor wie het moeilijk heeft.
Neem ook één of meerdere foto’s en
publiceer ze via #warmwetteren op
sociale media. In januari beloont “Weg
van Wetteren” de foto’s met de meeste
likes met een zeer aangename
verrassing.

En … hoe gaat het met jezelf?
Voor één keer mag het gezegd worden, “Het is allemaal niet simpel”.
Corona maakt het ons moeilijk. De gevolgen gewoon onder de mat vegen
helpt nu even niet.
De ene ervaart angst of stress, de andere is wat verdrietig of voelt zich
eenzaam. Of je bent bezorgd of gewoon… boos en gefrustreerd.
Het is o zo belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen.
Even belangrijk is het onderhouden van je sociale contacten via telefoon of
door samen eens een wandeling te maken of ….. Het is helemaal niet
verkeerd om je zorgen en kleine of grote vreugden met anderen te delen.

Allemaal goed en wel, maar thuis…
Hoezeer we ook ons best willen doen, je bed maken in De Koffiebranderij
kan niet… daarom nog enkele tips voor thuis.
• Volg het (corona)nieuws maar niet te fanatiek. Eén keer per dag
nieuws kijken of de krant lezen is voldoende. Zo blijf je op de hoogte.
Laat je niet gek maken door geruchten of “vals nieuws”.
• Doe dingen die je leuk vindt.
• Hou je aan het “Hier en nu”. Het verleden ken je, de toekomst niet.
Vandaag is de dag om te leven en te doen wat vandaag kan.
• Voel je angst, bezorgdheid, frustratie? Probeer je dan te focussen op
dingen waar je wel iets kan aan doen.
• Of neem zelf de telefoon en bel eens een verre vriend, een familielid
of, waarom niet, een dichte buur op.
• Kom gerust minstens één keer per dag in de verse buitenlicht of
maak een wandeling.

Open Crea-atelier: “thuispakketjes”
Voor de creatievelingen onder ons hebben we nu “Crea-thuispakketjes”
klaarstaan, zodat je zelf thuis aan de slag kan met het materiaal dat je
“coronaveilig” kan afhalen in het dienstencentrum.
Je betaalt voor een thuispakketje geen vaste bijdrage, wel een supplement
voor de gebruikte materialen.
woensdag 9 december

Houten onderzetters

woensdag 16 december

Kerst in een (glazen) potje

woensdag 23 december

Open Crea thema “Kerst”

Voor meer informatie hierover of om je thuispakket te reserveren, bel naar
09 366 02 42 of mail naar dienstencentrum@wetteren.be

Mandala’s tekenen en kleuren
Voor wie al eens deelnam en thuis verder wil werken, hebben we
thuispakketjes klaarliggen.
Voor wie eens wil proeven van deze ontspannende hobby hebben we een
startpakketje samengesteld.

Voor meer informatie hierover of om je thuispakket te reserveren, bel naar
09 366 02 42 of mail naar dienstencentrum@wetteren.be

Vragen in verband met je pensioen?
Tot het voorjaar van 2020 hield de Pensioendienst een
maandelijkse zitdag in De Koffiebranderij. Door de
coronamaatregelen gaat deze momenteel niet meer door.
Het is nog niet duidelijk wanneer de zitdag terug zal
plaatsvinden.
De pensioendienst laat je niet in de kou staan:
• Je kan de dienst telefonisch bereiken via de Pensioenlijn 1765 (gratis
vanuit België). Hou hierbij je rijksregisternummer bij de hand.
• Op de website van de Federale Pensioendienst www.sfpd.fgov.be
vind je antwoorden op diverse vragen. De site is heel overzichtelijk
opgebouwd. Je vindt er alles over hoe en wanneer je pensioen aan te
vragen, de berekening, de betaling, enzoverder.
• Op deze site vind je ook een elektronisch contactformulier waarmee
je online een vraag kunt stellen.

Voor informatie over uw eigen pensioendossier, surf je naar
www.mypension.be. Hierbij moet je je wel aanmelden met een digitale
sleutel.
• Tenslotte kan je voor de aanvraag zelf of algemene vragen terecht op
het gemeentehuis van je woonplaats (enkel op afspraak).
✓ voor inwoners van Laarne, dienst burgerzaken, tel. 09 365 46 01
✓ voor inwoners van Wetteren, onthaalteam, tel. 09 365 73 73
✓ voor inwoners van Wichelen, dienst bevolking, tel. 052 43 24 07

Vakbonden en ziekenfondsen bieden vaak ook diensten rond pensioenen
aan. Meer informatie hierover vind je bij je vereniging.

Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale
Vanaf nu kunt u uw lidmaatschap van de Minder
Mobielen Centrale (MMC) vernieuwen. Bent u reeds lid,
dan krijgt u hiervoor een persoonlijke brief met alle
uitleg thuis toegestuurd.
Bent u reeds lid en hebt u die brief half januari 2021 nog niet ontvangen?
Laat het ons weten en wij brengen het in orde.
Vanaf 2021 wordt het lidgeld voor de MMC verhoogd jaarlijkse bijdrage
naar 12 euro (6 euro voor wie lid wordt vanaf de maand juli). Dit is voor alle
erkende Minder Mobielen Centrales.
Contant een rit betalen aan de chauffeur kan niet meer omwille van de
coronamaatregelen. We werken nu met maandelijkse facturen. Deze
kunnen betaald worden via overschrijving of wanneer dit niet mogelijk is
via bancontact aan de balie van het dienstencentrum.

Sluiting kerstperiode
De Koffiebranderij en MMC sluit even de deuren van donderdag 24
december 2020 om 12.30 uur tot en met zondag 3 januari 2021.
In die periode verzorgen we geen ritten en kan je ook geen ritten
aanvragen. De centrale is niet bereikbaar.
Concreet: een rit voor bijvoorbeeld woensdag 6 januari 2021 zal je moeten
aanvragen ten laatste op donderdag 24 december 2020 voor 12.00 uur ’s
middags als je reeds op de hoogte bent van uw afspraak. Zo niet, neem
maandag 4 januari 2021 contact op.
Voor alle vragen rond de MMC, kan je terecht in De
Koffiebranderij
•
•
•
•

Telefoonnummer De Koffiebranderij: 09 366 02 42
Gsmnummer MMC: 0473 64 17 88
dienstencentrum@wetteren.be
De balie van De Koffiebranderij

De Thuiszorgdiensten (gezinszorg en poetsdienst via dienstencheques)
blijven telefonisch en via mail bereikbaar behalve op 25 december 2020, 31
december 2020 en 1 januari 2021.

Wist je dat… je mag uitkijken naar 21 december?
Er is toch één iets om dezer dagen hoopvol naar uit te kijken, namelijk
21 december. Niet omdat die dag de winter pas echt begint, wel omdat vanaf
dan de dagen terug langer worden.
Op 21 december valt de winterzonnewende. Op het noordelijk halfrond is het
de kortste dag. Boven de noordpoolcirkel komt die dag de zon nooit op en
blijft het “nacht”. Je zal het eerst niet merken, maar vanaf 22 december gaan de
dagen echt lengen. Op 31 december is het al dik 5 minuten langer klaar dan op
de kortste dag.
We blijven nog even in de “zes donkere weken” rond Kerstmis hangen, maar
pakweg eind januari moet je het toch al goed zien: in die periode blijft het elke
dag op rij drie minuten langer klaar.

Wist je dat… je in De Koffiebranderij terug terecht kan voor een
medische pedicure?
De medische pedicure is heropgestart. Voor meer informatie of het maken van
een afspraak kan je terecht op 09 366 02 42 of e-mail
dienstencentrum@wetteren.be

Wist je dat… je je kerstwens kwijt kunt in De Koffiebranderij en wel in
de vorm van een… kerstbal; Op een heuse… kerstwensboom?
Haal je “kerstwensbal” op aan de balie en noteer je wens. Lukt het niet om
langs te komen, geen probleem. Geef je wens telefonisch of via mail door, wij
noteren je wens op een kerstbal en hangen “jouw” wensbal in onze
kerstwensboom. De boom vind je aan de zijdeur van het dienstencentrum.
Help jij ons mee onze kerstwensboom te vullen met mooie wensen?
Doe dan zeker mee aan deze hartverwarmende actie.

Creatief met kerst
Arme Sinterklaas… zelfs hij moest zich houden aan de maatregelen om het
coronavirus te stoppen.
Veel problemen dus voor de Sint, maar gelukkig vond hij, goed geholpen door
zijn pieten, oplossingen om de kinderen niet te ontgoochelen en zijn feest
toch te laten plaatsvinden.
Wist je bijvoorbeeld dat de Sint wel degelijk met zijn boot Antwerpen
binnengevaren is? Het was zelfs op televisie te zien. Alleen legde hij ’s nachts
aan, toen de kade leeg was…Goed gevonden, niet?
Voor je het weet is de Sint terug naar Spanje en dan… is het aan elk van ons.
Dat het geen Kerst als andere jaren zal worden weten we nu al wel, de
beperkingen kennen we. Er zijn nog veel zaken mogelijk, wees creatief met wat
er wel nog is en maak er iets van, hoe klein het ook is.
Vanuit De Koffiebranderij willen we toch één kerstwens uitspreken? We
merken dat er in deze tijden een sterk gemeenschapsgevoel groeit, dat de
traditionele “eindejaarsolidariteit” nu verder reikt dan in andere jaren.
Het zou fijn zijn mochten we dit gevoel blijvend kunnen meenemen, niet
alleen naar 2021, maar alsmaar verder…

De Koffiebranderij wenst je een hart vol liefde,
een buik vol goed gevoel, een hoofd vol
gelukkige ideeën, een goede gezondheid en
alles wat je wenst en vooral dat we elkaar in
2021 terug mogen ontmoeten.
De Koffiebranderij sluit de deuren op donderdag 24 december om 12.30 uur.
We zien (of horen) je heel graag terug vanaf maandag 4 januari 2021. De
Opgelet: De Thuiszorgdiensten blijven bereikbaar behalve op 25 december
2020, 31 december 2020 en 1 januari 2021.

Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij
Molenstraat 50 - 9230 Wetteren
09 366 02 42
dienstencentrum@wetteren.be
www.wetteren.be

