ONTHAAL

CAFETARIA

KEUKEN

maandag t/m donderdag

maandag t/m woensdag

maandag t/m vrijdag

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

11.30 - 12.30 uur en

vrijdag

donderdag

12.30 – 13.30 uur

9.00 - 13.00 uur

9.00 - 17.00 uur
vrijdag
10.00 - 13.00 uur

Beste lezer,

“Terug naar
het nieuwe
normaal”
Ja, het staat er in stukken en brokken. De eerste en laatste regel zou
iedereen graag lezen, maar tot nader order blijft de middelste regel even
belangrijk.
Wie zou er niet willen voor tekenen, terug naar het normale? Iedereen kan
wel een lijstje opmaken van wat zij/hij het hardste mist. Van een handdruk
tot een knuffel, van op een feestje ongegeneerd rondlopen en babbeltjes
slaan tot toogzitten, van op reis gaan naar waar je wil tot familieuitstapjes…
Vul zelf maar aan.
Maar… dat alles kan nog even niet.

Eén van de sterke punten van de mens is dat we ons snel kunnen
aanpassen. Kijk alleen maar eens naar het betalingsverkeer hier in huis.
Meer en meer bezoekers leren onze prepaidkaart kennen en gebruiken. En
vinden de kaart “heel makkelijk”.
En zo passen ook wij van De Koffiebranderij ons aan om u, ondanks de
vele regels, een gevarieerd programma aan te bieden.
Aangepast aan het nieuwe normaal, dat wel. Maar verder zo hartelijk en
spontaan als mogelijk aangeboden.
Veel leesplezier,
Vanwege het redactieteam,

Samen Veerkrachtig
Van 1 tot 10 oktober met onder andere een Spreukenwandeling
Op 10 oktober staat geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker. In
Vlaanderen gaan we een stapje verder en houden we een 10-daagse van
de Geestelijke Gezondheid. Onder het motto “Samen Veerkrachtig”
zetten wij van 1 tot en met 10 oktober in op dit levensbelangrijke thema.
Want veerkracht is meer dan ooit overal nodig. Het dagdagelijkse leven
staat door corona serieus op zijn kop. Voor velen leidt dit tot
onzekerheid, angst of stress.
Het virus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid maar
heeft ook een grote impact op onze “geest”.
Om deze periode van onzekerheid goed door te komen, is geestelijke
veerkracht cruciaal.

Het goede nieuws? Veerkracht kan je trainen! Want je veerkracht hangt
grotendeels af van je vaardigheden om met problemen en stress om te
gaan. En die kan je oefenen! Je kan leren hoe je een negatieve ervaring
ombuigt in iets positiefs en hoe je je “goed gevoel” beschermt.
Hoe? Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid gaan we
samen voor een veerkrachtig Wetteren! Van 1 tot 10 oktober maken we
geestelijke gezondheid meer bespreekbaar, bundelen we onze krachten
en delen we tips en oefeningen om je veerkracht te versterken.
We willen iedereen aansporen om een “veerkrachtige” of positieve
spreuk aan het raam te hangen, op de stoep te schrijven of uit te
hangen op een zichtbaar plekje.
Je kan de spreukenwandeling in groep of individueel uittesten. Een
wandelgids is vanaf 1 oktober verkrijgbaar in De Koffiebranderij.
Wil je nu al aan de slag? Geef je veerkracht dan een zetje met de
oefeningen op www.fitinjehoofd.be & www.checkjezelf.be

Infosessie mantelzorgstatuut
Vrijdag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 uur - gratis
Mantelzorgers vinden het heel normaal om
voor een ander te zorgen: partner, ouder, een
kind of gewoon een vriend of kennis. Deze
hulp is voor die persoon, maar ook voor de
maatschappij, van onschatbare waarde.
De Federale Overheid wil nu mantelzorgers
beter ondersteunen. Daarom kan je vanaf 1 september 2020, als je voldoet
aan de voorwaarden, een erkenning aanvragen bij je ziekenfonds. Werk je
als arbeider, bediende of ambtenaar en zorg je regelmatig voor iemand uit
je directe omgeving? Dan kom je misschien in aanmerking voor
mantelzorgverlof.
Deze infosessie wil antwoord geven op vragen als
• Wat houdt het statuut precies in voor mantelzorgers?
• Waar kan je het statuut aanvragen?
• Welke documenten moet je hierbij voorleggen?
• Heeft dit statuut gevolgen voor andere premies, tegemoetkomingen?
Inschrijven kan via dienstencentrum@wetteren.be of 09 366 02 42

In samenwerking met Liever Thuis, Coponcho en Samana

Infosessie “Noodoproep bij smartphone”
Woensdag 28 oktober van 9.00 tot 12.00 uur - gratis
Als je bij een ongeluk betrokken bent of een aandoening krijgt, telt iedere
seconde. Voor de hulpdiensten is het belangrijk om een aantal belangrijke
dingen van je te weten. Wat is je bloedgroep? Heb je allergieën of andere
aandoeningen? Gebruik je bepaalde medicijnen en zo ja, welke?
Met wie moeten we contact opnemen als je naar het ziekenhuis wordt
gebracht? Als je aanspreekbaar bent, is dit geen probleem, maar in het
andere geval gaat kostbare tijd verloren.

Apple en Google beseffen dit maar al te goed en daarom hebben ze in hun
toestellen een functie noodoproep ingebouwd. Om die te gebruiken, is
geen ontgrendeling, geen vingerafdruk, pincode of gezichtsherkenning
nodig
Weinigen weten dit en kunnen het niet instellen.
Na deze sessie weet je alles van deze zeer zinvolle toepassing.
Inschrijven kan via dienstencentrum@wetteren.be of 09 366 02 42

Dag van de “Ronde van Vlaanderen”
Zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur
Koers kijk je samen…, niet?
Voor “Vlaanderens Mooiste” zet
De Koffiebranderij uitzonderlijk op zondag
de deuren open. Want samen koers kijken,
is zoveel leuker…
Van 10.00 uur tot en met de ongetwijfeld bloedstollende finale bekijk je de
wedstrijd op groot scherm. Wij voorzien verder meer dan voldoende
lekkers zodat je deze hoogdag zonder zorgen kan beleven: We
verwelkomen je met koffie en een koffiekoek. ‘s Middags serveren we soep,
vol-au-vent met huisgebakken frietjes en dessert. ’s Namiddags geniet je –
naast de koers en de commentaren natuurlijk – van koffie en gebak.
Inschrijven tot en met 15 oktober - kostprijs 15 euro (aantal plaatsen
beperkt)

Gegidste toeristisch wandeling door het centrum van Wetteren
Donderdag 22 oktober 2020 om 14.00 uur
Wetteren dankt haar uitzicht grotendeels
aan burgemeester Vilain XIIII. Halverwege
de 19e eeuw liet hij een nieuwe kerk en het
‘Stadhuis’ bouwen en creëerde zo de
huidige markt.
We bezoeken de kerk waar ook Reus en
Reuzin opgesteld staan en de eerste
verdieping van het oude gemeentehuis. Daar vinden de zes andere erkende
Wetterse reuzen een plaatsje. Je verneemt ook alles over de paardenslee
die er opgesteld staat en de link met gewezen burgemeester Vilain XIIII.
Vlakbij nemen we een kijkje in de Dekenijtuin, een heuse verborgen parel.
Inschrijven tot en met de start van de wandeling - kostprijs 3 euro
Start en aankomst aan De Koffiebranderij. De wandeling is kort in afstand,
maar we beklimmen de pui van het ‘Stadhuis’ en de Dekenijtuin: zorg dus
voor goede stapschoenen. Na de wandeling bieden we u in De
Koffiebranderij een kopje koffie aan.

In samenwerking met Scheldelandse Gidsen

Halloweenontbijt
Vrijdag 30 oktober van 9.00 tot 10.30 uur
Alweer een feestelijk ontbijt. Eind oktober
kunnen we niet om Halloween heen. Wees
gerust, griezelig wordt het niet, feestelijk en
gezellig des te meer.

Halloween is van oorsprong een Keltisch feest
dat via de VS terug naar het Oude Continent
gekomen is. De naam is een verbastering van
“All Hallows Even”, ofte de avond voor Allerheiligen. Volgens de legende
staat die avond de deur naar de voorouders, en bij uitbreiding de hele
onderwereld op een kiertje…We vinden dit in vele culturen terug. Zo
worden in Mexico Allerheiligen en Allerzielen met veel kleur, spijs en
drank vaak op het kerkhof gevierd, omdat men gelooft dat de geesten van
de overledenen dan eventjes terug op aarde vertoeven.
Inschrijven kan tot en met 28 oktober – kostprijs 9 euro

Zoete namiddag
Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
De geur van versgebakken pannenkoeken, een kommetje
bruine suiker erbij en een lekkere kop koffie. Of heb je meer
goesting in een verse dampende wafel?
Elke woensdagnamiddag bakken we pannenkoeken of wafels.
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt - kostprijs 2,5 euro

Marktkoek
Elke donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Elke week kan je op donderdagvoormiddag in De Koffiebranderij genieten van
een verse koffiekoek (van de warme bakker) met een kopje koffie of thee.
We brengen wekelijks variatie in het aanbod koffiekoeken. Kom zeker eens
langs en geniet naar hartenlust van deze lekkernijen!
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt - kostprijs 3 euro (koek + koffie)

De koers is van ons – uitzending op groot scherm
De wielerkalender heeft er in oktober nog nooit zo druk uitgezien… rarara, hoe
zou dat komen? Met De Koffiebranderij pikken we graag nog een graantje mee
van de koers en spelen we enkele wedstrijden af op groot scherm.
De wedstrijden worden uitgezonden op
Sporza.
Brabantse Pijl, woensdag 7 oktober,
uitzending vanaf 15.15 uur
Scheldeprijs, woensdag 14 oktober,
uitzending vanaf 15.20 uur
Driedaagse Brugge - De Panne, woensdag 21
oktober, uitzending vanaf 14.45 uur

Bingo
Elke eerste en derde donderdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur
Negentig balletjes in de trommel en draaien maar.
Waag je kans en ga naar huis met een van de vele
prijzen.
Breng een eigen stift of balpen mee.
Inschrijven kan tot de start van het spel – kostprijs 2,5 euro

Kaarting
Elke dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
Elke dinsdagnamiddag worden in De Koffiebranderij de kaarten geschud.

Wist je dat in een kaartspel de vier
“kleuren” staan voor de Middeleeuwse
maatschappelijke standen? “Schoppen” of
“Peikes” staan voor de militaire stand of
de adel, “Klaveren” voor de boeren,
“Ruiten” voor handelaars en “harten” voor
de geestelijke stand.
Inschrijven hoeft niet.

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 of aan de balie – deelname gratis

Lessenreeks “Lijndans voor gevorderden”
Elke tweede en vierde donderdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur
Bij het lijndansen dans je in groep in rijen of lijnen. Iedereen voert dezelfde
bewegingen uit. Lijndansen kan op vele muziekjes: pop, salsa, rock, folk, …
Enige ervaring met lijndansen is vereist.
Inschrijven kan tot de start van elke les – kostprijs 3 euro

In samenwerking met Okra Massemen

Samen koken
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur bereiden we een kleurrijke en smakelijke
maaltijd. Nadien gaan we samen aan tafel.
•
•
•
•

Dinsdag 6 oktober: Grieks menu
Dinsdag 13 oktober: Italiaans menu
Dinsdag 20 oktober: Frans menu
Dinsdag 27 oktober: Oezbeeks menu

Inschrijven tot vrijdag voor de les - kostprijs 9 euro, ingrediënten inbegrepen

Open Crea-atelier
Op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur toont Céline tijdens het
Open Crea-atelier hoe je zelf fraaie hebbedingetjes of cadeautjes maakt.
Eén sessie kost 3 euro + een supplement voor het
gebruikte materiaal.
Woensdag 7 oktober

Theelichtjes

Woensdag 14 oktober

Vaasje

Woensdag 21 oktober

String Art bloemen

Woensdag 28 oktober

Kapstokken opfrissen

Mandala’s tekenen en kleuren
Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur brengt Francine de mooiste mandala’s
mee om in te kleuren of leert ze jou de kneepjes van het vak om een eigen
mandala te tekenen. Het is niet alleen een leuke bezigheid maar brengt je ook
tot rust.
Breng je eigen kleurpotloden, tekenpotlood,
slijper, passer en lat mee.
Eén sessie kost 3 euro.

Bakles met Edwin – “Lange suisse”
Maandag 5 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Edwin bakt deze keer een klassieke
koffiekoek, de “Lange suisse”. Deze koek is
gevuld met banketbakkersroom en rozijnen
en wordt afgewerkt met een laagje glazuur.
We kennen ook de ronde suisse.
Inschrijven tot en met 2 oktober – kostprijs
3 euro plus supplement ingrediënten

In samenwerking met Okra Massemen

Bloemschikken - Herfststuk
Dinsdag 13 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Niets leuker dan creatief aan de slag gaan met bloemen
en ander groen om nadien te genieten van je eigen
creatie. Heb je groene vingers en maak je graag zelf
eens een bloemstuk dan is deze workshop zeker en vast
iets voor jou.
Bij voldoende interesse herhalen we de sessie.
Standaardmateriaal meebrengen: mesje, schaar,
doos/schaal voor bloemstuk, snoeischaar,
binddraad/krammen en een schort
Breng dit extra materiaal mee naar de les: vierkant/rechthoekige/ronde schaal
met diameter van 25-30 cm, rechte fijne takken, herfstbladeren, noten,
bolsters, zaaddozen van bloemen (vb papaver), rode/roze/oranje vruchten
(lampionnen, sierappeltjes, rozenbottel),…
Inschrijven tot en met 9 oktober – kostprijs 13 euro (materialen inbegrepen)

Wist je dat… er op het terras van De Koffiebranderij twee bezems staan?
Je vindt ze in een hoekje links achter de linker schuifdeur. Neen, het gaat niet
om het privé-vervoer van de medewerkers, wel om een oud volksgeloof.
Een bezem aan de deur tegen de gevel geplaatst zou dieven en boze geesten
afschrikken. Meer zelfs, heksen kunnen gewoon niet over een bezemsteel
heenstappen.
In Nederland ziet men in oude boerderijen nog vaak een bezemmotief als
versiering afgebeeld in het metselwerk. Zulk een “donderbezem” zou de
bliksem afweren.

Wist je dat… onze eerstelijnspsycholoog Lisa voor je klaarstaat?
De voorbije coronamaanden (en deze die nog
komen) brengen vaak slaapproblemen en
gevoelens van eenzaamheid of angst mee. We
worden met onszelf geconfronteerd en moeten
nu de draad weer oppakken.
Als 65-plusser kan je voor deze of andere milde
psychologische klachten terecht bij Lisa. Meestal volstaan enkele gesprekken.
Mocht een intensievere begeleiding nodig zijn, zal zij je gericht doorverwijzen.
Een standaardgesprek duurt 50 minuten en kost, afhankelijk van je inkomen,
11 of 4 euro.
Interesse? Afspraak via 0493 39 88 00 of elp.ouderen@elzscheldekracht.be

Wist je dat… onze liftbus weer rijdt?
Als je beperkte vervoersmogelijkheden hebt of rolstoelgebruiker bent, is het
niet altijd gemakkelijk om naar De Koffiebranderij te komen. 65-plussers
kunnen dankzij de liftbus toch komen eten in De Koffiebranderij.
Tussen 10.00 uur en 11.15 uur word je opgehaald. In ons ‘Reuzenrestaurant’ kan
je dan genieten van een 3-gangen lunch en een gezellige babbel met de andere
gasten. Het busje brengt je tussen 14.00 uur en 15.00 uur terug naar huis.
Een maaltijd kost 9 euro en voor het vervoer heen en terug betaal je 3 euro. Dit
wordt geregeld via een maandelijkse factuur.
Reserveren doe je minimum 3 dagen vooraf via telefoon 09 366 02 42 of via
dienstencentrum@wetteren.be

Wist je dat… je in De Koffiebranderij handen en voeten kan laten
verwennen door een medische pedicure?
Elke dinsdagvoormiddag kan je als 60-plusser een
behandeling van voeten en/of handen reserveren.
Naast het knippen van de nagels, worden ook kleine
of grote probleempjes als eelt, kloven, likdoorns, …
aangepakt. Heb je graag een frivole noot en een hip
kleurtje op die nagels? Dat kan ook.
Een voetbehandeling van 20 minuten kost 16 euro. Voor een manicure van 15
minuten betaal je 14 euro. Je nagels lakken kan voor 7 euro extra. Betaling
gebeurt maandelijks via factuur.
De eerste keer neemt de verzorger voldoende tijd om je noden te leren
kennen en een juiste behandeling uit te werken.

Wist je dat… we in de cafetaria trappistenbier serveren?
En wel het trappistenbier van Westmalle!
“Trappist” is een beschermde benaming en wordt uitgereikt door de
Internationale Vereniging Trappist.
Om de naam te mogen dragen, moet het bier gebrouwen worden binnen de
muren van een trappistenabdij, door de monniken of onder hun toezicht en
moet een deel van de opbrengsten gaan naar sociale en/of religieuze doelen.

Wereldwijd bestaan er 14 trappistenbieren. In België kennen we er zes.
Trappisten en Trappistinnen produceren nog talloze andere producten, van
kazen over honing tot zepen.
Overigens leven de “Cisterciënzers der Strikte Observantie” (de exacte naam
van deze orde) zelf bijzonder sober.

Mantelzorgcafé – koffienamiddag voor mantelzorgers
Donderdag 8 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Thema “Draagkracht en draaglast”
Zorg je van dichtbij voor een familielid, buur of kennis die zichzelf moeilijk
alleen kan behelpen? Dan ben je een ‘mantelzorger’, iemand die zorg
draagt voor een ander… als een warme mantel.
Samen met – in Vlaanderen alleen al! - 600.000 andere mantelzorgers ben
je een waardevolle partner in de zorg.
In de Mantelzorgcafés krijg je concrete informatie, kan je je ervaringen
delen en je probleemoplossende vaardigheden versterken.
We maken ook graag plaats voor al jouw vragen.
Op deze namiddag willen we het in het bijzonder hebben over je eigen
draagkracht in verhouding tot de draaglast die je ervaart.
Inschrijven via dienstencentrum@wetteren.be of 09 366 02 42 – gratis

In samenwerking met Liever Thuis, Coponcho en Samana

Koffienamiddagen “Warm” en voor mensen met kanker en hun
naaste omgeving
De koffienamiddagen “Warm” en de
momenten voor mensen met kanker en hun
naaste omgeving lopen verder, maar zijn
helaas volzet.
Mocht je interesse hebben om vroeg of laat
toch aan te sluiten, kan je dit doorgeven aan
de balie. Mocht er een plaatsje vrijkomen
nemen we contact met je op.
Ben je geïnteresseerd om zelf met een eigen groepje lotgenoten samen te
komen? Geef ons een seintje en we bekijken wat mogelijk is.

IT-café
Elke eerste en derde woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
Heb je vragen over jouw smartphone,
tablet of computer? Ervaar je problemen
met jouw computer of lukt het jou niet
om jouw online agenda te synchroniseren
met jouw smartphone?
Geen probleem! George bekijkt samen
met jou jouw problemen en helpt je graag
verder.
Inschrijven tot aan de start van IT-café – gratis

Diverse cursussen rond computer, internet, smartphone en tablet
In samenwerking met CVO Groeipunt Wetteren
vinden in De Koffiebranderij verschillende
cursussen rond IT-toepassingen plaats, zowel
voor beginners als gevorderden.
Deze cursussen zijn gestart in september, maar
misschien kan je nog altijd ergens aansluiten.
Mocht je hiervoor interesse hebben, kan je dit doorgeven aan de balie. We
bekijken dan wat voor jou aangewezen en mogelijk is.

Meer informatie over al deze activiteiten kan je verkrijgen via mail, telefoon
of aan de balie van De Koffiebranderij.
Voorafgaand inschrijven voor activiteiten, workshops, … is aangeraden en
soms verplicht!
Door de corona-maatregelen is het aantal deelnemers per activiteit
beperkt.
Ben je ingeschreven, dan is jouw plaatsje verzekerd! Kom je langs op het
moment zelf, kan het zijn dat je niet kan deelnemen.

Een live-muziekje, een driegangenmenu en samen zijn. Dat zijn de
ingrediënten voor het herfstfeest en het kerstfeest.
De menu zal beschikbaar zijn vanaf begin oktober 2020.
Kom je graag met een vriend(in)? Of liever met jouw bubbel? Schrijf je
tijdig in plaatsen zijn beperkt.

Herfstfeest
Vrijdag 13 november 2020 van 11.30 tot 14.30 uur
Inschrijven tot en met 10 november 2020– kostprijs 15 euro

Kerstfeest
vrijdag 11 december 2020 van 11.30 tot 14.30 uur
Inschrijven tot en met 8 december 2020 – kostprijs 15 euro

donderdag 1 oktober

vrijdag 2 oktober
maandag 5 oktober

dinsdag 6 oktober

woensdag 7 oktober

9.00 uur
9.00 uur
14.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
9.00 uur
9.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
15.15 uur

Marktkoek
Smartphone en tablet gevorderd (gestart)
Bingo
Alles met naald en draad
Babbelonië
Aan de slag met de computer (gestart)
Mandala’s tekenen en kalligrafie
Aan de slag met het internet (gestart)
Bakles met Edwin “Lange Suisses”
Smartphone en tablet beginners (gestart)
Samen koken “Grieks menu”
Kaarting
Koffienamiddag “Warm” (volzet)
Koffienamiddag “Kom o.t. Kanker” (volzet)
Gezellige spelnamiddag
IT-café
Zitdag eerstelijnspsychologe
Open Crea-atelier “Theelichtjes”
Zoete namiddag met wafels
De Brabantse Pijl op groot scherm

Doe mee aan de wedstrijd en maak kans op een Wetterse cadeaubon ter
waarde van 15 euro.
Los de wedstrijd- en schiftingsvraag op, vul op de keerzijde het
antwoordstrookje in en bezorg het ons ten laatste op 31 oktober 2020
terug.
Wedstrijdvraag:
Elke eerste en derde donderdagnamiddag spelen we in De Koffiebranderij
“Bingo”
Het spel werd al in de 16e eeuw in Italië gespeeld, maar werd later verboden
door de katholieke kerk. Italiaanse immigranten namen het spel mee naar
de VS waar het populair werd in de casino’s.
Wat zal het eerste getal zijn dat bij het eerste spel uit de trommel valt op de
bingonamiddag van 5 november 2020?
Schiftingsvraag:
Hoeveel deelnemers mogen we verwelkomen op de bingo van 5 november
2020?

donderdag 8 oktober

vrijdag 9 oktober

maandag 12 oktober

dinsdag 13 oktober

woensdag 14 oktober

9.00 uur
9.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
9.00 uur
9.00 uur
14.00 uur
9.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
9.00 uur
9.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
15.20 uur

Marktkoek
Smartphone en tablet gevorderd (gestart)
Mantelzorgcafé “Draagkracht en draaglast”
Lijndans voor gevorderden
Babbelare in Italiano
Alles met naald en draad
Babbelonië
Informatiesessie Mantelzorgstatuut
Aan de slag met de computer (gestart)
Zitdag eerstelijnspsychologe
Mandala’s tekenen en kalligrafie
Aan de slag met het internet (gestart)
Smartphone en tablet beginners (gestart)
Samen koken “Italiaans menu”
Kaarting
Bloemschikken “Herfststuk”
Koffienamiddag “Warm” (volzet)
Gezellige spelnamiddag
Open Crea-atelier “Vaasje”
Zoete namiddag met pannenkoeken
De Scheldeprijs op groot scherm

Antwoordstrookje Wedstrijdvraag
Vul in, knip het strookje uit en bezorg het ten laatste op 31 oktober 2020 aan
De Koffiebranderij of mail je antwoord door naar
dienstencentrum@wetteren.be
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………………
Antwoord wedstrijdvraag: getal nummer ……………….
Schiftingsvraag: …………. personen

donderdag 15 oktober

vrijdag 16 oktober
zondag 18 oktober
maandag 19 oktober

dinsdag 20 oktober

woensdag 21 oktober

donderdag 22 oktober

vrijdag 23 oktober
maandag 26 oktober

dinsdag 27 oktober

woensdag 28 oktober

donderdag 29 oktober

vrijdag 30 oktober

9.00 uur
9.00 uur
14.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
9.00 uur
9.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.45 uur
9.00 uur
9.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
9.00 uur
9.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
9.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
19.30 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Marktkoek
Smartphone en tablet gevorderd (gestart)
Bingo
Alles met naald en draad
Babbelonië
Dag van de Ronde van Vlaanderen
Aan de slag met de computer (gestart)
Mandala’s tekenen en kalligrafie
Aan de slag met het internet (gestart)
Smartphone en tablet beginners (gestart)
Samen koken “Frans menu”
Kaarting
Koffienamiddag “Warm” (volzet)
Gezellige spelnamiddag
IT-café
Zitdag eerstelijnspsychologe
Open Crea-atelier “String Art bloemen”
Zoete namiddag met wafels
Brugge – De Panne op groot scherm
Marktkoek
Smartphone en tablet gevorderd (gestart)
Lijndans voor gevorderden
Toeristische wandeling in Wetteren
Babbelare in Italiano
Alles met naald en draad
Babbelonië
Aan de slag met de computer
Zitdag eerstelijnspsychologe
Mandala’s tekenen en kalligrafie
Aan de slag met het internet
Smartphone en tablet beginners (gestart)
Samen koken “Oezbeeks menu”
Kaarting
Koffienamiddag “Warm” (volzet)
Gezellige spelnamiddag
Infosessie “Noodoproep bij Smartphone”
Open Crea-atelier “Opfrissen kapstokken”
Zoete namiddag met pannenkoeken
Marktkoek
Smartphone en tablet voor gevorderden
Babbelare in Italiano
Halloweenontbijt
Alles met naald en draad
Babbelonië

De facebookpagina van De Koffiebranderij heeft al meer dan 450 ‘vind-ikleuks’. Bedankt aan iedereen die onze pagina een duimpje omhoog gaf.

Help je ons mee om 500 ‘vind-ik-leuks’ te behalen?
Geef onze facebookpagina dan zeker een duimpje omhoog.

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

