
LEZINGEN & CURSUSSEN

WORKSHOPS 

DIGITALE GELETTERDHEID

VORMINGSAANBOD
IN WETTEREN
september tot december 2021



Jaak De Roo: Vruchten van corona      Eric Bracke
Basiscursus groot fruit      Jan Van Bogaert
J.J. Cale      Wouter Bulckaert
Rugpijnen      Maarten Moens
Overbeke: ons dorp      Rudy Vlaeminck
De verbeelding van het universum      Jan Van der Stock
Op de koffie met een zachte anarchist      Jan Peumans
Poëziemarkt
Over de namen van mensen, dieren en dingen      Jan Vanroose
Sportman      Ruben Van Gucht en Mathieu & Guillaume
Laat je niet misleiden door voedingsreclame      Els Leroux
De twee kanten van het Kanaal      Harry De Paepe
Het gezicht van het kwaad      Wim Van de Voorde
Bezoek aan de moskee van Wetteren      Abdellatif Elouch
De terugkeer van de bever en de otter      Joeri Cortens
Geneesmiddelen, van idee tot realiteit      Ronny Anica
Beroertes      Luc Stockx
Artificiële intelligentie: inzet van onze toekomst      Tom Van de Weghe
EU Actua      Europahuis Ryckevelde
Les sixties yé-yé      Rudolf Hecke
Alternatieve en complementaire geneeswijzen      Hans Nelis
Infoavond over bokashi      Raf Thomassen
Versterk je immuniteit: gezond de winter door      Eveline Temmerman
Heiligen en tradities in Vlaanderen      Hans Geybels
Het belang van een gezonde en actieve levenswijze bij senioren      Filip Boen
Op zoek naar geluk van Arusha tot de Serengeti      Trias
Van Sinterklaas naar Santa Claus, een kleine geschiedenis van Nederland en Amerika      Filip Van Beurden
Het ecologisch kompas      Dirk Holemans

Leesgroep Books & Beans
Een warme jas haken
Easy peasy meal prepping
Drukwerkjes met linoprint      Jonas Ghyselen
Veggie uit ‘Ons Kookboek’
Juwelen in hout      Eva Van Hecke
Bakles      Regine Foket
Creatief met oude boeken      Ottelien Muller
Feestmenu
Hip en trendy droogbloemen
Honing: bijzonder veelzijdig      Trias

Workshops digitale vaardigheden
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Wil je goed voorbereid aan een boom-
gaard beginnen? Met de praktische tips 
van lesgever Jan Van Bogaert neem je 
een goede start. Je maakt een verantwoorde 
keuze voor jouw fruitbomen, rekening 
houdend met je specifieke situatie, 
standplaats en bodemtype. Je leert ook 
hoe je op ecologische wijze ziekten en 
plagen vermijdt.
Na deze theoretische les kan je op zaterdag 11 september 

om 14 uur (in Laarne) zelf aan de slag met de snoeischaar.

Organisatie
Velt Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
6 euro / 4 euro (Velt-leden)
Info & reserveren
veltwetteren@gmail.com

Kunstschilder Jaak De Roo greep de 
lockdown aan om zijn techniek met 
kleurpotloden te verfijnen. Met een 
engelengeduld zette hij virtuoos een 60-tal 
portretten en stillevens op papier. In die 
tekeningen speelt hij met verwijzingen 
naar oude meesters zoals Vermeer en 
Caravaggio. Eric Bracke licht tijdens een 
rondleiding de vele kunsthistorische 
‘citaten’ toe. De kunstenaar vult aan.

Organisatie
Café ‘t gesproken dagblad
Locatie
Café ’t gesproken dagblad
Spoorweglaan 136, Wetteren
Prijs
Gratis
Info & reserveren
eric.mc.bracke@gmail.com
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Jaak De Roo: Vruchten van corona
   Eric Bracke
vrijdag 3 september om 18 uur

© Didier Verbaere

Basiscursus groot fruit
   Jan Van Bogaert
donderdag 9 september om 19.30 uur





J.J. Cale schreef tijdloze klassiekers 
zoals ‘Cocaine’ en ‘After Midnight’, maar 
bleef zelf bewust uit de schijnwerpers. 
Schrijver en muzikant Wouter Bulckaert 
eerde de ‘working class hero’ die geen 
held wilde zijn met een biografie. Tijdens 
dit live eerbetoon gaat hij door de carrière 
van de troubadour, schetst zijn thuisstad 
Tulsa en laat je meegenieten van enkele 
essentiële songs van J.J. Cale.

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
12 euro / 10 euro (voorverkoop)
Info & reserveren
franky@decorridor.be

J.J. Cale
   Wouter Bulckaert
zaterdag 11 september om 20 uur

Neurochirurg Maarten Moens (UZ Brussel) 
omschrijft rugpijn als de kwaal van de 
eeuw. Moeten we ermee leren leven of 
kunnen we er iets aan doen? Op een 
boeiende en bevattelijke manier over-
loopt hij de verschillende oorzaken van 
(lage) rugpijn. Hij legt ook uit hoe een 
gezonde houding en levenswijze veel 
leed en dure behandelingen kunnen 
voorkomen.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
8 euro / 5 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be
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Rugpijnen
   Maarten Moens
vrijdag 17 september om 14.30 uur



Dat Georges Lemaître zijn oerknaltheorie 
in Leuven schreef, herdenkt de stad dit 
najaar met de cultuurhistorische tentoon- 
stelling ‘De verbeelding van het universum’. 
Centraal staat de verwondering van de 
mens, die opkijkt naar de sterren en 
vragen stelt over oorsprong, vorm en 
betekenis van het onmetelijke heelal. 
Kunsthistoricus Jan Van der Stock zoomt 
in op hoe mensen door de eeuwen heen 
naar het heelal keken.

Organisatie
Davidsfonds Academie
i.s.m. Davidsfonds Reg. Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
22 euro / 18 euro (Davidsfonds-leden)
Info & reserveren
016 31 06 70, 09 369 45 58 of
www.davidsfondsacademie.be

Overbeke veranderde de voorbije eeuw 
onherkenbaar. Het landelijke dorpje 
groeide uit tot een bedrijvige buurt met 
grote winkels en een dichte bebouwing. 
Ook nu wordt er volop gebouwd en ver-
bouwd. Hoe is Overbeke ontstaan? Hoe 
leefden de vroegere dorpsgenoten? Een 
verhelderende lezing zowel voor oudere 
Overbekenaars als voor nieuwkomers.

Organisator
Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht
Locatie
Kerk Overbeke
Kerkplein, Wetteren
Prijs
5 euro
Info & reserveren
09 369 46 55 of
guy.van.der.stricht@telenet.be
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Overbeke: ons dorp
   Rudy Vlaeminck
vrijdag 17 september om 14.30
en 19 uur

De verbeelding van het universum
   Jan Van der Stock
woensdag 22 september om 14 uur



Ruim 50 jaar geleden stond Roland Jooris 
mee aan de wieg van de memorabele 
Wetterse Poëziemarkt. De dichter tekent 
bij deze editie opnieuw present. Hij gaat 
in gesprek met Carl De Strycker en Arno 
Van Vlierberghe over kunst en poëzie. 
Prof. Yves T’Sjoen komt aan het woord over 
Afrikaanse poëzie. Fulco Ottervanger stelt 
de nieuwe bundel van de Noorse dichter 
Nils Chr. Moe-Repstad voor en zorgt voor 
muziek.

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
Gratis
Info & reserveren
franky@decorridor.be

Jan Peumans was tien jaar lang, tot in 
2019, voorzitter van het Vlaams Parlement. 
Bij dat jubileum bracht zijn zoon het boek 
‘Jan Peumans. Een zachte anarchist’ uit. 
Peumans was een opvallende verschijning 
in de Vlaamse politiek. Door zijn gevoel 
voor humor, zijn directe uitspraken, maar 
vooral omdat hij als Vlaams-nationalist 
links bleef. Hij spreekt bij de koffie over 
zijn leven, zijn engagement, zijn waarden 
en zijn toekomstplannen.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
Gratis
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be
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Op de koffie met een zachte anarchist
   Jan Peumans
vrijdag 24 september om 14 uur (volzet)

Poëziemarkt
zondag 26 september van 10.30 tot 18 uur



De wereld van namen en hoe die tot 
stand komen, fascineert Jan Vanroose 
mateloos. Hij verzamelde een schat aan 
bizarre weetjes. Hoe vonden Neder-
landse woorden hun weg tot in Japan? 
Welke frivole geschiedenis verbergen 
straatnamen? Welke geheimen geven 
familienamen prijs? En waarom is een 
mooi klinkende voornaam of merknaam 
niet altijd de beste keuze …

Organisatie
NEOS Wetteren
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (NEOS-leden)
Info & reserveren
09 369 26 14, 0476 47 13 72 of
joz.vanderheyden@telenet.be

Over de namen van mensen,
dieren en dingen
   Jan Vanroose
dinsdag 28 september om 14 uur

VRT-journalist Ruben Van Gucht dook 
het archief van de sportgeschiedenis in, 
op jacht naar grappige, beklijvende en 
inspirerende uitspraken. Grote verhalen 
van grote kampioenen, kleine anekdotes 
van kleine kampioenen. Hij hengelde 
naar het verhaal achter de legendarische 
oneliners. Op het podium wordt Ruben 
Van Gucht geflankeerd door ‘troubabroers’ 
Mathieu & Guillaume.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
18 euro / 15 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be

Sportman
   Ruben Van Gucht en
Mathieu & Guillaume
dinsdag 28 september om 20 uur
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Laat je niet misleiden door voedingsreclame
   Els Leroux
dinsdag 5 oktober om 19.30 uur

‘100% natuurlijk’, ‘vetarm’, … Voedings-
fabrikanten en winkels verstaan als geen 
ander de kunst om consumenten met 
aantrekkelijke verpakkingen en slogans 
te verleiden. Ook als je bewust voor 
gezonde voeding kiest, loert misleidende 
reclame om de hoek. Diëtiste Els Leroux 
helpt je om kritisch en bewust bood-
schappen te doen en voor jezelf en je 
gezin gezonde(re) keuzes te maken.

Organisatie
Ferm Wetteren
Locatie
Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
15 euro / 10 euro (Ferm-leden)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com



De band tussen onze gewesten en Groot-
Brittannië is eeuwenoud. Engelandkenner 
Harry De Paepe vertelt de historische 
samenwerking niet louter vanuit het per-
spectief van koningshuizen en heersers. 
Hij neemt ook de gewone mannen en 
vrouwen mee in zijn verhaal: welke 
stempel drukten bevriende geleerden, 
Vlaamse wevers, vluchtende protestanten, 
‘Belgian refugees’ en vele anderen op 
de Britse geschiedenis?
Met steun van Literatuur Vlaanderen

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
10 euro / 8 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be
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De twee kanten van het Kanaal
   Harry De Paepe
maandag 11 oktober om 14.30 uur
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Wim Van de Voorde voerde als wetsdokter 
duizenden lijkschouwingen uit, onderzocht 
ontelbaar veel bloederige moordplaat-
sen en kwam in contact met daders en 
slachtoffers. Hij heeft onderhand een 
goed beeld van ‘het kwaad’. Van het 
intentionele kwaad van een psychopaat 
tot het ongewilde kwaad bij een ongeval. 
Hij snijdt zijn inzichten in de donkerste 
kant van de menselijke geest aan.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
10 euro / 8 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be

Bezoek aan de moskee van Wetteren
   Abdellatif Elouch
vrijdag 22 oktober om 9.30 uur

Tien jaar geleden vond de moskee van 
Wetteren onderdak in een onopvallend 
pand. Sindsdien groeide het gebedshuis 
uit tot de meest multiculturele van 
Oost-Vlaanderen: meer dan veertig 
nationaliteiten bidden er zij aan zij. Is een 
moskee meer dan een bidplaats? Wanneer 
zijn de gebedstijden? Wie financiert de 
moskee? En waarom is vrijdag een spe-
ciale dag? Voorzitter Abdellatif Elouch 
beantwoordt alle vragen.
In de reeks Prikkels op vrijdag

Organisatie
Avansa Waas-en-Dender
i.s.m. De Corridor, Moskee Wetteren
Locatie
Moskee Wetteren
Kattestraat 14, Wetteren
Prijs
6 euro / 3 euro (sociale kortingen)
Info & reserveren
03 775 44 84 of avansa-wd.be

Het gezicht van het kwaad
   Wim Van de Voorde
vrijdag 15 oktober om 14.30 uur



2020 was het jaar van de comeback van 
de grote zoogdieren in ons land. Otter, 
wolf en lynx: het zijn geen soorten meer 
uit een verre wildernis. De waterrijke 
gebieden langs de Schelde hebben een 
grote aantrekkingskracht op de bever. 
En ook de zeldzame otter maakte zijn 
opwachting in de Vlaamse natuur.
Bioloog Joeri Cortens (bekend van ‘Het zijn 
net mensen’) laat ons kennismaken met 
deze twee iconische diersoorten.

Organisatie
Natuurpunt Scheldeland
Locatie
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
Prijs
10 euro / 8 euro (Natuurpunt-leden)
/ 5 euro (kinderen tot 12 jaar)
Info & reserveren
www.natuurpunt.be

De terugkeer van de bever
en de otter
   Joeri Cortens
vrijdag 22 oktober om 20 uur

© Hugo Willocx

De hoge prijs die farmaceutische bedrijven 
voor hun geneesmiddelen vragen, zorgt 
vaak voor een golf van verontwaardiging. 
Klinisch scheikundige Ronny Anica trekt 
in deze lezing het medicijnkastje open. 
Wat kost het om een geneesmiddel te 
ontwikkelen en op de markt te brengen? 
Hoeveel winst maakt de farmaceutische 
industrie? Wat is het aandeel van generische 
medicijnen?

Organisatie
NEOS Wetteren
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (NEOS-leden)
Info & reserveren
09 369 26 14, 0476 47 13 72
of joz.vanderheyden@telenet.be

Geneesmiddelen,
van idee tot realiteit
   Ronny Anica
dinsdag 26 oktober om 14 uur
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Elk jaar krijgen 20.000 Belgen een acute 
beroerte. Hoe sneller een patiënt de 
juiste behandeling krijgt, hoe groter de 
kans op een afloop zonder problemen. 
Elke seconde telt. Per verloren halfuur 
daalt de kans op een volledig herstel met 
tien procent. Daarom reist dr. Luc Stockx 
Vlaanderen rond om uit te leggen hoe je 
een beroerte herkent en hoe je er adequaat 
op reageert.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
8 euro / 5 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be

Beroertes
   Luc Stockx
dinsdag 26 oktober om 14.30 uur
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Artificiële intelligentie:
inzet van onze toekomst
   Tom Van de Weghe
dinsdag 9 november om 14 uur

In 2018 werd VRT-journalist Tom Van de 
Weghe geselecteerd door de universiteit 
van Stanford (VS) om onderzoek te doen 
naar artificiële intelligentie. Hij bestu-
deerde of AI-technologie ingezet kan 
worden in de strijd tegen nepvideo’s en 
andere vormen van fake news. Hij deelt 
zijn inzichten nu als AI-expert bij de 
VRT-nieuwsredactie en door wereldwijd 
lezingen te geven over de toekomst en 
gevaren van kunstmatige intelligentie.

Organisatie
NEOS Wetteren
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (NEOS-leden)
Info & reserveren
09 369 26 14, 0476 47 13 72
of joz.vanderheyden@telenet.be
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De afgelopen tien jaar verzeilde de Europese 
Unie meer dan eens in woelig vaarwater. 
Welke klappen deelde de Brexit uit? Zet 
de ‘Green Deal’ een duurzame koers uit 
voor Europa? Hoe houdbaar zijn de span-
ningen met Hongarije en Polen? En hoe 
doortastend pakte de EU de coronacrisis 
aan? Een spreker van het Europahuis 
brengt deze complexe, actuele thema’s 
op mensenmaat.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
8 euro / 5 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be

EU Actua
   Europahuis Ryckevelde
dinsdag 9 november om 14.30 uur

Muzikant en auteur Rudolf Hecke ver-
zoent met dit muzikale project zijn twee 
grote liefdes: Serge Gainsbourg en de 
sixties. Met spitante anekdotes schetst 
hij de muzikale strijd die midden jaren 60 
oplaaide tussen Gainsbourg en de 
nieuwste hype Le yéyé. Samen met 
zangeres Karen Boelaerts laat hij horen 
dat die Franse veldslag ook geweldige 
chansons en hits opleverde.
Met steun van Literatuur Vlaanderen

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
15 euro / 12 euro (voorverkoop)
Info & reserveren
franky@decorridor.be

Les sixties yé-yé
   Rudolf Hecke
woensdag 10 november om 20 uur
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© 135mm

Alternatieve en
complementaire geneeswijzen
   Hans Nelis
vrijdag 12 november om 14.30 uur

Prof. Hans Nelis (UGent) doceerde jaren-
lang het vak ‘Een kritische kijk op alter-
natieve geneeswijzen’. In deze lezing 
belicht hij één alternatieve behandelwijze, 
de homeopathie, en een combinatie van 
complementaire behandelwijzen (anti-
oxidanten en vitaminen). In zijn betoog 
staan twee hoofdlijnen centraal: zijn er 
bewijzen voor de werkzaamheid en zijn 
de principes geloofwaardig?

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
8 euro / 5 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be
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Vroeger was hovenier Raf Thomassen 
een vaste bezoeker van het container-
park voor zijn groenafval. Toen kwam 
‘bokashi’, het Japanse woord voor goed 
gefermenteerd organisch materiaal, op 
zijn pad. Deze oude fermentatietechniek 
zet organisch afval om naar een rijke 
bodemverbeteraar met behulp van effec-
tieve micro-organismen. Raf Thomassen 
toont hoe dat precies in zijn werk gaat.

Organisatie
Velt Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
5 euro / 3 euro (Velt-leden)
Info & reserveren
veltwetteren@gmail.com

Infoavond over bokashi
   Raf Thomassen
dinsdag 16 november om 19.30 uur

Met de winter in aantocht kan ons 
immuunsysteem een duwtje in de rug 
gebruiken. Kruiden, etherische oliën en 
natuurproducten hebben dat extraatje 
in huis om typische winterkwaaltjes 
zoals een verkoudheid of wintertenen 
te voorkomen of zelfs te genezen. Kom 
ruiken, proeven en ontdekken wat er 
mogelijk is om jouw gezondheid op een 
natuurlijke wijze te versterken.
In de reeks Prikkels op vrijdag

Organisatie
Avansa Waas-en-Dender
i.s.m. De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
9 euro / 4,50 euro (sociale kortingen)
Info & reserveren
03 775 44 84 of avansa-wd.be

Versterk je immuniteit:
gezond de winter door
   Eveline Temmerman
vrijdag 26 november om 9.30 uur
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Ook in de herfst en winter bruist 
Vlaanderen van de volkse feesttradities: 
sint-maartensstoeten, sinterklaasfeesten, 
adventskransen, kerstmarkten, … Waar 
vinden deze volksfeesten hun oorsprong? 
Welke gebruiksvoorwerpen of devotionalia 
spelen een rol in het alledaagse geloof? 
Hans Geybels (KU Leuven) deelt zijn kennis 
over het ontstaan en de evolutie van de 
religieuze volkscultuur in Vlaanderen.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
10 euro / 8 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be

Heiligen en tradities in Vlaanderen
   Hans Geybels
vrijdag 26 november om 14.30 uur

Het belang van een gezonde en
actieve levenswijze bij senioren
   Filip Boen
vrijdag 3 december om 14.30 uur

Hoe bewegen we onszelf tot (meer) 
bewegen? Hoe zorgen we ervoor dat 
mensen ook op latere leeftijd zin krijgen 
om actief te leven en er het belang van 
inzien? Sportpsycholoog Filip Boen (KU 
Leuven) vertrekt vanuit de theoretische 
modellen en vertaalt ze naar handige 
handvatten om onszelf en anderen te 
motiveren om fysiek actief te worden.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
8 euro / 5 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be



Op zoek naar geluk van Arusha tot de Serengeti
   Trias
vrijdag 10 december om 19.30 uur

Leo Bormans, auteur van ‘The World 
Book of Happiness’, ging met een groep 
vrijwilligers naar Tanzania op zoek naar 
geluk. Ze ontmoetten er vrouwengroepen 
bij de Masai, jonge ondernemers en  
boerenfamilies. Telkens stelden ze de vraag: 
‘Wat maakt je gelukkig?’ De antwoorden 
waren hartverwarmend en verrassend. En 
tegelijk leerrijk, want de wetmatigheden van 
geluk gelden universeel.

Organisatie
Ferm Wetteren centrum i.s.m. Trias
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (Ferm-lid)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com
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Waarom is in Nederland ‘pakjesavond’ met 
Sinterklaas zo heilig, terwijl in Amerika 
Santa Claus de feestdagen kleur geeft? 
Filip Van Beurden zoekt uit hoe de twee 
goedheiligmannen vervlochten zitten in 
onze geschiedenis. Hun gelijkklinkende 
naam, de witte baard en het rode pak 
verraden een gemeenschappelijke voor-
vader. Maar hoe zit die verwantschap 
precies ineen?

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
10 euro / 8 euro (voorverkoop)
Info & reserveren
franky@decorridor.be

Van Sinterklaas naar Santa Claus,
een kleine geschiedenis van Nederland en Amerika
   Filip Van Beurden
zaterdag 11 december om 20 uur

Van toenemende ongelijkheid tot een 
economie zonder veerkracht. Van hete 
zomers zonder regen tot het in elkaar 
storten van de biodiversiteit. Onze ver-
trouwde wereld staat op losse schroeven. 
Is onze samenleving voorbereid op de 
toekomst? Met ‘Het ecologisch kompas’ 
wil Dirk Holemans een richting aanwijzen 
om catastrofes te vermijden, maar bovenal 
een nieuwe invulling geven aan wat een 
goed leven kan zijn.
In de reeks Prikkels op vrijdag

Organisatie
Avansa Waas-en-Dender
i.s.m. De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
9 euro / 4,50 euro (sociale kortingen)
Info & reserveren
03 775 44 84 of avansa-wd.be

Het ecologisch kompas
   Dirk Holemans
vrijdag 17 december om 9.30 uur



Organisatie
Books & Beans
i.s.m. bibliotheek Wetteren
Locatie
Bibliotheek Wetteren
Markt 27, Wetteren
Prijs
Gratis
Info & reserveren
0491 34 14 82 of
annie.bauwens@wetteren.be

Leesgroep Books & Beans
vanaf donderdag 2 september

Hou jij van lezen? Vind je het fijn om je 
leeservaringen te delen met even bezielde 
boekenwurmen? Ontdek je graag welke 
boeken, passages of personages andere 
lezers in vuur en vlam zetten? Dan is 
deze leesgroep iets voor jou. Tijdens de 
eerste bijeenkomst bepaal je mee welke 
vijf boeken op de leeslijst van het nieuwe 
leesjaar komen.

Hou je van haken maar schrikt een ge-
haakt kledingstuk je (nog) af? In zes 
lessen ontwerp je onder begeleiding stap 
voor stap een eigen warme jas of vest op 
maat. Je krijgt een heleboel haaktips en 
-technieken voor een mooie en unieke 
afwerking. Deze cursus is geschikt voor 
deelnemers die de basis van het haken al 
in de vingers hebben.

Organisatie
Ferm Wetteren centrum
Locatie
Parochiezaal Liefkenshoek
Liefkenshoek 20, Wetteren
Prijs (6 lessen)
50 euro / 40 euro (Ferm-lid)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com

Een warme jas haken
dinsdag 14 en 28 september, 12 en
26 oktober en 9 en 23 november om 19.30 uur
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Organisatie
Ferm Wetteren centrum
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (Ferm-lid)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com

Easy peasy meal prepping
donderdag 16 september om 19.30 uur

Wil je elke dag vers en lekker koken, maar 
heb je geen tijd om uren in de keuken 
te staan? Hét toverwoord is ‘meal prep-
ping’. Met enkele uurtjes voorbereidend 
kokkerellen in het weekend tover je een 
hele werkweek verrassende en even-
wichtige maaltijden op tafel. Je krijgt ook 
‘easy peasy’ tips om etensrestjes te pimpen 
tot een hartig slaatje of pittig broodbeleg.

Lesgever Jonas Ghyselen bewijst dat 
je geen ingewikkelde of dure druk- 
installaties nodig hebt om zelf je 
postkaartjes te drukken. Tijdens deze 
lessenreeks maakt hij je wegwijs in de 
linoprint. Je ontdekt hoe je in lino snijdt 
met gutsmesjes en afdrukken maakt van 
jouw ontwerp. Ook drukken in meerdere 
kleuren komt aan bod. Experimenteren 
en mooie resultaten verzekerd!

Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
Bibliotheek Wetteren
Markt 27, Wetteren
Prijs (3 lessen)
20 euro
/ 5 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Info & reserveren
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be 
of wetteren.bibliotheek.be
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Drukwerkjes met linoprint
   Jonas Ghyselen
maandag 20 en 27 september
en 4 oktober van 19 tot 21 uur



Juwelen in hout
   Eva Van Hecke
maandag 8 november om 19 uur

Wil je uitpakken met een uniek hand-
gemaakt juweel? Met houten kralen en 
acrylverf kan je veel kanten op. Vraagt 
je outfit een strak en subtiel accent? Of 
zoek je net een kleurrijk en karakter-
vol accessoire? Je kiest de kralen die je 
mooi vindt en geeft ze met acrylverf je 
favoriete kleur. Daarna verwerk je ze in 
een hanger of maak je er oorbellen van.

Organisatie
Ferm Massemen en Westrem
Locatie
Buurthuis Westrem
Westremstraat 17, Wetteren
Prijs (materiaal niet inbegrepen)
8 euro / 5 euro (Ferm-leden)
Info & reserveren
fermmassemen@gmail.com of
fermwestrem@gmail.com
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Lekker, gezond én gevarieerd koken 
zonder vlees en vis? De vegetarische recepten 
uit ‘Ons Kookboek’ bewijzen dat je met 
groenten en granen veel kan bekok-
stoven. Vlaamse klassiekers als stoverij, 
waterzooi en balletjes in tomatensaus 
kregen een vleesloze variant. Daarnaast 
schotelt de kookbijbel je ook veel zuiderse 
stoofpotjes, pasta’s en groentetaarten 
voor.

Organisatie
Ferm Wetteren centrum
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (Ferm-lid)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com

Veggie uit ‘Ons Kookboek’
dinsdag 19 oktober om 19.30 uur



Geluk zit soms in een bakblik. Want wat 
kan er op tegen de geur van een vers-
gebakken cake of koekjes in huis? Zowel 
beginnende als geroutineerde bakkers 
ontdekten het voorbije jaar de Regula 
in zichzelf. Een worteltaart, biscuit met 
fruit, scones of granolarepen? Komt voor 
de bakker! Tijdens deze les bakken en 
proeven zoetekauwen nog meer lekkers 
uit de oven.

Organisatie
Ferm Massemen en Westrem
Locatie
Buurthuis Westrem
Westremstraat 17, Wetteren
Prijs (1 les)
10 euro / 7 euro (Ferm-leden)
Info & reserveren
fermmassemen@gmail.com
of fermwestrem@gmail.com

Bakles
   Regine Foket
dinsdag 16 november om 19 uur of dinsdag 23 november om 14 uur



Zoek je inspiratie om je tafelgenoten 
tijdens de komende feestdagen culinair 
te verwennen met originele, seizoens-
gebonden gerechten? Van hapje tot 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 
Ingewikkeld of makkelijk, met of zonder 
vlees en vis. Met heerlijke producten van 
eigen bodem in de hoofdrol.
Deze workshop wordt op dinsdag 30 november om 

19 uur ook georganiseerd door Ferm Massemen en 

Westrem (meer info: fermmassemen@gmail.com of 

fermwestrem@gmail.com).

Organisatie
Ferm Wetteren centrum
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
12 euro / 9 euro (Ferm-lid)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com

Boeken zijn er om te lezen. Maar ooit 
raken ze in onbruik of versleten. Ottelien 
Muller redt oude boeken van de papier-
stapel. Ze vouwt bladzijden om tot het 
huisjes worden of geeft een kerstslinger 
een literair tintje met kleurige lampion-
nen. Of je nu aan de slag gaat met je 
eigen boeken of in de afgevoerde strips en 
stadsplannen van de bib duikt: je verlicht 
met je creaties de donkere winterdagen.

Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs (2 lessen)
14 euro
/ 3,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Info & reserveren
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be 
of wetteren.bibliotheek.be
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Creatief met oude boeken
   Ottelien Muller
donderdag 18 november en
2 december van 19 tot 21 uur

Feestmenu
donderdag 18 november om 19.30 uur
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Organisatie
Ferm Wetteren centrum
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
45 euro / 40 euro (Ferm-lid)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com

Het zoveelste (dure) boeket dat na drie 
dagen slap hangt? Gedroogde bloemen 
bieden soelaas. Droogbloemen zijn terug 
van weggeweest en zelfs helemaal hip. 
Je leert welke bloemen, grassen en 
zaaddozen je kan gebruiken uit de natuur. 
Je komt ook alles te weten over het 
droogproces. Tijdloos, duurzaam én een 
eyecatcher in je interieur, wat wil je nog 
meer?

Deze honingworkshop spijkert je kennis 
over het zoete goud bij. Je duikt in de 
wereld van Belgische imkers en leert 
welke rol de bijenteelt speelt in het leven 
van Oegandese bijenhouders. Je maakt 
ook drie (h)eerlijke honingproducten 
zoals een scrub en een honing tegen de 
hoest. Bovendien krijg je een recepten-
boekje mee naar huis.

Organisatie
Markant Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
12 euro / 8 euro (Markant-leden)
Info & reserveren
09 369 37 88 of
leona.de.smet1@telenet.be

Hip en trendy droogbloemen
woensdag 24 november om 19.30 uur

Honing: bijzonder veelzijdig
   Trias
donderdag 25 november om 19 uur
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Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Info & reserveren
09 369 26 78,
bibliotheek@wetteren.be of
wetteren.bibliotheek.be

Aan de slag met je Android-smartphone
    Wouter Eykerman
vrijdag 24 september en 1 oktober van 14 tot 16.30 uur

Wil je beter leren werken met je smartphone? In deze tweedelige opleiding 
verken je de basismogelijkheden van je toestel. Welke apps kan je installeren 
en hoe? Op welke manier kan je e-mails lezen? Hoe werkt de camera?

Voor beginners, geen voorkennis nodig.
Prijs (2 lessen): 14 euro / 3,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Enkel voor Android.

Veilig online: hoe voorkom je phishing en andere cybercriminaliteit?
    Bart De Winne en Sofie Peene
dinsdag 5 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Hoe herken je valse e-mails en websites? Hoe (ver)koop je spullen online op 
een veilige manier? Wat als je het slachtoffer werd van cybercriminaliteit? 
De experten van de Wetterse politie laten je via concrete voorbeelden 
kennismaken met de valkuilen van het internet.

Geen voorkennis nodig.
Prijs: gratis
Je brengt je eigen smartphone mee. Voor Android en Apple.

WORKSHOPS DIGITALE VAARDIGHEDEN
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Je smartphone als gps
    Mieke Vergote
dinsdag 12 oktober van 13.30 tot 16.30 uur en van 19 tot 22 uur

Vergeet de onhandige landkaarten om je reis of uitstap voor te bereiden. 
Google Maps biedt verschillende mogelijkheden om je route vooraf uit te 
stippelen en virtueel te verkennen. Met alternatieve apps zoals Maps.me, 
Here WeGo of OsmAnd vind je ook offline met je smartphone de weg terug.

Basiskennis smartphone nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Voor Android en Apple.

Betalen en inloggen met je smartphone
    Wouter Eykerman
vrijdag 15 oktober van 14 tot 16.30 uur

Contactloos betalen aan de kassa of snel iets online bestellen? Je regelt het 
vlot met je smartphone. Welke betaalapp installeer je? Hoe werkt itsme®? 
Wat zijn QR-codes en hoe gebruik je ze? Deze workshop overloopt enkele 
digitale betaalopties die je leven een stuk eenvoudiger én veiliger maken.

Basiskennis smartphone en computer nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Voor Android en Apple.

Online fiets- en wandelroutes uitstippelen
    Mieke Vergote
dinsdag 19 oktober van 13.30 tot 16.30 uur en van 19 tot 22 uur

In deze workshop maken we kennis met een aantal online programma’s 
om je eigen fiets- en wandelroutes uit te tekenen (Google Maps, komoot, 
RouteYou, ...). Je leert daarbij de aangenaamste route te kiezen (gescheiden 
fietspaden, trage wegen, veerponten). We bekijken ook hoe je deze route kan 
overzetten naar een smartphone.

Basiskennis smartphone en computer nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Voor Android en Apple.

WORKSHOPS DIGITALE VAARDIGHEDEN VERVOLG



Video’s filmen en monteren met je smartphone
    Wolfram Carlier
dinsdag 26 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Met je smartphone heb je altijd een camera, filmcrew én montageset bij 
de hand. In deze workshop doorlopen we eerst enkele filmtechnieken. We 
zoomen vervolgens in op een mobiele montagetool. Daarna ga je aan het filmen 
en monteer je de beelden aan elkaar.

Basiskennis smartphone nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Voor Android en Apple.

Foto’s maken, bewerken en bewaren met je smartphone
    Wouter Eykerman
vrijdag 29 oktober van 14 tot 16.30 uur

Je smartphone heb je altijd op zak. Handig als je snel een kiekje wil maken. 
Vaak is de kwaliteit van de camera beperkt. Welke apps breiden de fotografische 
mogelijkheden van je smartphone uit? Hoe deel je foto’s met vrienden? 
Hoe bewaar je foto’s met Google Foto?

Basiskennis smartphone nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Enkel voor Android.

Onderhoudstips voor je smartphone, tablet en laptop
    Wouter Eykerman
vrijdag 19 november van 14 tot 16.30 uur

De gemiddelde levensduur van een smartphone? Volgens recent onderzoek 
is dat 15 maanden. Veel hangt af van hoe je met je toestel omgaat. Hoe zorg 
je dat de batterij langer gezond blijft? Wat kan je doen bij een tekort aan 
geheugen of opslag? Welke upgrades lonen de moeite?

Basiskennis smartphone en computer nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone mee. Voor Android en Apple.

WORKSHOPS DIGITALE VAARDIGHEDEN VERVOLG

DIGITAAL WIJZER        28



Muziek en video’s streamen
    Kristof D’hanens
maandag 13 december van 14 tot 16.30 uur en van 19 tot 21.30 uur

In deze demosessie lichten we toe welke streamingdiensten er bestaan: van 
Spotify over YouTube Music tot Netflix en VRT.nu. Hoe maak je zelf afspeel-
lijsten? Wat zijn podcasts en waar vind je ze? En welke apps en toestellen 
moet je daarvoor in huis halen? Je krijgt antwoorden op al je vragen.

Basiskennis smartphone nodig.
Prijs: 7 euro / 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Je brengt je eigen smartphone of tablet mee. Voor Android en Apple.

WORKSHOPS DIGITALE VAARDIGHEDEN VERVOLG
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Ook in het reguliere volwassenenonderwijs vind je een uitgebreid aanbod 
levenslang leren.

CVO Groeipunt
Nieuwstraat 11, Wetteren
09 369 05 93
www.pcvogroeipunt.be/wetteren

In september starten een hele reeks nieuwe cursussen en opleidingen 
om je kennis en vaardigheden rond talen (ook Nederlands voor anders-
taligen), computer, fotografie, mode … aan te scherpen. Ook wie een 
diploma secundair onderwijs wil halen via tweedekansonderwijs, is er 
aan het juiste adres.

CVO Focus
Campus Wetteren, Noordlaan 10, Wetteren
09 348 38 45
info@cvofocus.be
www.cvofocus.be

Zin in een nieuwe uitdaging? Misschien schuilt er in jou een handige fietsherstel-
ler of elektrotechnisch installateur. Ook met een lessenreeks rond digitale 
fotografie, gastronomisch koken en wijnproeven verbreed je jouw horizon.

Ligo Waas&Dender
Nieuwstraat 11, Wetteren
052 25 82 78
info@ligo-waasendender.be
www.ligo.be/waas-en-dender/lesplaats/wetteren

Wil je graag beter leren schrijven, lezen of rekenen? Wil je je theoretisch 
rijbewijs halen? Wil je (beter) leren werken met de computer, internet of 
je smartphone? Heb je hulp nodig bij het solliciteren? Je leert het in kleine 
groepen en op je eigen tempo.

LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
09 366 02 42
dienstencentrum@wetteren.be

EXTRA VORMINGSAANBOD IN WETTEREN



UiT in Wetteren

Bij het verschijnen van deze brochure lagen nog niet alle activiteiten vast. Een uitgebreid 
overzicht van alle lezingen, cursussen, workshops en andere activiteiten die in 
Wetteren georganiseerd worden, vind je terug op www.uitinwetteren.be.

Jouw activiteit in de volgende vormingsbrochure?

Deze publicatie is een initiatief van Team Cultuur en Bibliotheek Wetteren. 
De volgende editie met het vormingsaanbod van januari tot en met juni 2022 
verschijnt begin januari.

De brochure bundelt alle lezingen, kortlopende cursussen en workshops die op een 
locatie in Wetteren voor volwassenen georganiseerd worden en die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Wil je graag een activiteit van je vereniging vermeld zien in de volgende 
brochure? Mail dan voor eind november 2021 naar educatie.bibliotheek@wetteren.be.

Kunstacademie
Beeldende kunsten
Schoolstraat 23, Wetteren
09 366 00 54
Muziek en woord
Schooldreef 40, Wetteren
09 369 24 90
kunstacademie@wetteren.be
www.kunstacademiewetteren.be

De academie biedt een uitgebreide waaier aan kunstopleidingen: teken- en 
schilderlessen, een foto- en filmklas, cursussen animatiefilm en keramiek. 
Nieuw is een opleiding pottenbakken. Muzikanten in spe krijgen er een 
instrument naar keuze in de vingers. Woordkunstenaars vinden hun gading 
in de opties vertel- of speltheater.

EXTRA VORMINGSAANBOD IN WETTEREN VERVOLG
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