
LEZINGEN & CURSUSSEN

WORKSHOPS 

DIGITALE GELETTERDHEID

VORMINGSAANBOD
IN WETTEREN
januari tot juni 2022
VORMINGSAANBOD



Het Lam Gods en De Rechtvaardige Rechters      Filip Van Beurden
Babbelonië
Fascinerend Leven      Johan Braeckman en Linda Van Speybroeck
Wouter draait een plaat en praat erover      Wouter Bulckaert
Ik, Jan Smeken      Rick de Leeuw
Toast Literair      Raymond De Neve
Beter leven met pijn      Bart Morlion
Richard Wagner      Freddy Mortier
Toekomst van de ouderenzorg      Christel Geerts
Ethisch hacken      Inti De Ceukelaire
De geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien      Ilse Landuyt
Dirk Verhofstadt in gesprek met Ann De Craemer
Basiscursus groot fruit      Jan Van Bogaert
Vrouwelijke componisten: waar waren zij?      Florian Heyerick
Zot van boeken, ziek van literatuur      Jan Van Herreweghe
Opnames hoorcolleges over E. A. Poe      Johan Braeckman, Jean Paul Van Bendegem en Vitalski
Energieloket      Stefaan De Meyer
Veilig online      Politie Wetteren
De Oost-Vlaming en zijn dialect: een weelde aan variatie      Anne-Sophie Ghyselen
Debatavond over justitie      Met o.a. minister Vincent Van Quickenborne
Is er een toekomst voor Afrika?      Stijn Vercruysse
Nacht van de Geschiedenis: De bende van Jan De Lichte in Wetteren
Als doden een gezicht krijgen      Joan De Winne
Samenleven met gezond verstand      Patrick Loobuyck
Meisjes van 50 en meer. Over wifty’s en granny’s      Christel Geerts
Het gezicht van het kwaad      Wim Van de Voorde
Randy Newman. Music, visuals & words      Wouter Bulckaert
We eten ons dood      Louis De Jaeger
De meeste mensen deugen      Marijke Kuijer
Mariagaard en WO2      Frans-Jos Verdoodt
De wondere wereld van rituelen      Laurence Carlier
De hapklare moestuin: gezond en plukvers uit pot, bak en tuin      Bart Verelst
Democratie, de seculiere staat, de Verlichting vandaag de dag      Tinneke Beeckman
Tussen hoop en hersenletsel      Johan Braeckman in gesprek met Stijn Geerinck
Storyville New Orleans      Norbert Detaeye
Een gezonde huid      Luc Bosmans
Meer geduld, minder stress      Laurence Carlier
Van Sint-Petersburg tot Moskou      Emmanuel Waegemans
Hier begint de zee      Francis Geldof
Het ABC van dementie      Helga De Pelsmaeker
Van huisnijverheid tot textielindustrie in Wetteren      Marie-Jeanne Buyle
Nieuw België. Een migratiegeschiedenis      Tom Naegels
Vijf jaar hier      Phara de Aguirre

Koken met Valduvis
Best of British
Natuurlijke poetsproducten      Mieke Vanderhaegen
Glasetsen met etspasta      Lies Hofman
Zeefdruk      Jonas Ghyselen

Digitaal aanbod bibliotheek
Digitaal aanbod LDC De Koffiebranderij
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HANDEN UIT DE MOUWEN: WORKSHOPS



Babbelonië
vanaf 14 januari wekelijks op vrijdag
van 9 tot 11 uur (niet in schoolvakanties)

Het Lam Gods en
De Rechtvaardige Rechters
   Filip Van Beurden
zondag 9 en 16 januari om 11 uur

Anderstaligen en Nederlandstaligen praten 
in groepjes over alledaagse onderwerpen. 
Ze plannen soms ook een uitstap of koken 
samen. Heb je zin in boeiende gesprekken? 
Om mensen (beter) te leren kennen? 
En om samen Nederlands te oefenen? 
Welkom in Babbelonië!

i.s.m. Agentschap Integratie en Inburgering, 

LDC De Koffiebranderij, Sociaal Huis Wetteren, 

Vluchtelingenwerkgroep Wetteren

Organisatie
Avansa Waas-en-Dender
Locatie
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
Prijs
Gratis
Info & reserveren
avansa-wd.be

Over ‘Het Lam Gods’, het meesterwerk 
van Hubert en Jan Van Eyck, is het laatste 
nog niet gezegd en geschreven. Filip 
Van Beurden doet de tumultueuze ge-
schiedenis van het altaarstuk uit de 
doeken: de oorlogen, brand en diefstal. 
In een tweede lezing schetst hij uitvoerig 
de diefstal van het paneel van ‘De Recht-
vaardige Rechters’ en de theorieën die 
daarover de revue passeerden.

Organisatie
Café ’t Gesproken Dagblad
Locatie
Café ’t Gesproken Dagblad
Spoorweglaan 136, Wetteren
Prijs (2 lezingen)
10 euro
Info & reserveren
09 277 09 26 of
www.cafetgesprokendagblad.be
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Fascinerend Leven
   Johan Braeckman en Linda Van Speybroeck
zondag 16 januari om 11 uur

Filosofen Johan Braeckman en Linda Van 
Speybroeck schaarden diverse experten 
rond zich om een bijdrage te schrijven 
over de markante figuren en sleutel-
momenten uit de geschiedenis van de 
biologie. Het lijvige boek, dat een boog 
spant van Aristoteles tot Rachel Carson, 
wordt boven het doopvont gehouden met 
toespraken van bioloog Hans Van Dyck 
en uitgever Isaac Demey. Johan Braeckman 
laat enkele auteurs aan het woord.

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

© Michiel Hendryckx



Wouter draait een plaat
en praat erover
   Wouter Bulckaert
donderdag 20 januari, 10 februari,
24 maart, 21 april en 19 mei om 20 uur

Kunnen vinylplaten levens redden? 
Die kans is klein. Maar rock-’n-roll 
bezorgde de jonge Wouter Bulckaert wel 
een ontsnappingsroute uit het Vlaamse 
platteland. In zijn boek ‘Vinylpraat’ maakt 
hij het testament op van zijn eerste 22 
levensjaren. Bij elk jaar hoort één plaat. 
Dit voorjaar laat hij je maandelijks met 
frisse oren luisteren naar een van die 
klassiekers. Hij start met ‘Tapestry’ van 
Carole King.

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
25 euro (reeks) / 7 euro (per avond)
Info & reserveren
franky@decorridor.be

In 1517 sterft de Brusselse rederijker en 
stadsdichter Jan Smeken. Als schrijver en 
toneelhervormer woog hij op het cultuur-
leven van zijn tijd. Toch ontbreekt zijn 
naam in de literatuuroverzichten. Ten 
onrechte, vond zanger en schrijver Rick 
de Leeuw. Samen met professor Remco 
Sleiderink (UA) schreef hij over de middel-
eeuwse vernieuwer een prikkelende 
schelmenroman.

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs
12 euro / 10 euro (voorverkoop)
Info & reserveren
franky@decorridor.be
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Ik, Jan Smeken
   Rick de Leeuw
zaterdag 22 januari om 20 uur

© Paul Van Welden



Beter leven met pijn
   Bart Morlion
vrijdag 28 januari om 14.30 uur

Een op de vier Belgen levert dagelijks 
strijd met aanhoudende pijn. ‘Topdokter’ 
Bart Morlion maakte zijn levenswerk 
van de bestrijding van chronische pijn. 
Hij koppelt expertise aan empathie. Hoe 
leer je met pijn omgaan? Welke factoren 
verhogen de levenskwaliteit van een pijn-
patiënt? Wat met medicatie? Hij brengt 
bovenal een hoopgevend verhaal, met 
tips waar iedereen beter van wordt.

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

Wetteraar Raymond De Neve is van 
veel markten thuis. Hij kende een korte 
voetbalcarrière als keeper bij AA Gent, 
werkte tot aan zijn pensioen in een garage 
en debuteerde als prille zeventiger als 
romanschrijver. Was schrijven voor hem 
een jongensdroom, meer nog dan voetballer 
worden? Waar haalt hij zijn inspiratie? 
Welke boeken zitten nog klaar in zijn 
pen? Veel stof voor een boeiend gesprek.

Organisatie
Davidsfonds Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
5 euro / gratis (Davidsfonds-leden)
Info & reserveren
09 366 38 55,
sabine.de.meijer@telenet.be of
www.wetteren.davidsfonds.be

Toast Literair 
   Raymond De Neve
zondag 23 januari om 11 uur
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Hoe we vandaag naar opera, kunst en 
kunstenaars kijken, werd mee bepaald 
door Richard Wagner. Zijn opera voor 
het volk leverde zowel hevige voor- als 
tegenstanders op. Dat is nog steeds zo. 
Vanuit een diepe passie voor Wagner 
probeert hoogleraar ethiek Freddy Mortier 
(UGent) te begrijpen wat de componist dreef 
en waarom zijn opera’s zoveel mensen 
blijven fascineren.

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

Richard Wagner
   Freddy Mortier
zondag 30 januari om 11 uur

Moeten er meer woonzorgcentra komen, 
nu de vergrijzing toeneemt? Houdt het 
klassieke zorgmodel stand? 65-plussers 
zijn steeds hoger opgeleid, mondiger, 
digitaal vaardig en gesteld op privacy. 
Ze blijven ook langer gezond en actief. 
Het profiel van ‘de’ oudere wordt steeds 
diverser. Hun zorgnoden ook. Professor 
gerontologie Christel Geerts (VUB) benoemt 
de vele uitdagingen en doet aanbevelingen 
voor de toekomst.

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

Toekomst van de ouderenzorg
   Christel Geerts
dinsdag 8 februari om 14 uur
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In 2011 lanceerde Inti De Ceukelaire 
zichzelf als ‘ethische’ hacker, en dat ging 
niet zonder slag of stoot. Tien jaar en 
een misnoegde Donald Trump en Paus 
Franciscus later, blikt hij terug op zijn 
zoektocht naar ethiek. Aan de hand van 
anekdotes laat hij in zijn kaarten kijken, 
toont hij hoe kinderlijk eenvoudig hacken 
kan zijn en hoe moeilijk het is om online 
je privacy te vrijwaren. Dé ideale lezing 
voor ‘Safer Internet Day’ …

Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
5 euro / 4 euro (vriendenpas cc Nova, -26) 
/ 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Info & reserveren
09 365 20 20, www.ccnovawetteren.be

Ethisch hacken
   Inti De Ceukelaire
dinsdag 8 februari om 20 uur

Historica Ilse Landuyt vertelt over de 
alledaagse geschiedenis. Ze roerde eerder 
al in de potten van Romeinen en ging in 
bad met oude Grieken. Nu deelt ze de 
lakens met onze voorouders. Wat vertelt 
Plato over de liefde? Welke goede raad 
geeft Plutarchus ons? Hebben een 
morganatisch huwelijk en een Karolin-
gische echtscheiding iets met elkaar te 
maken? Een steelse blik op liefde en 
huwelijk door de eeuwen heen.

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

De geschiedenis van de kus
en alle gevolgen van dien
   Ilse Landuyt
vrijdag 11 februari om 14.30 uur



Basiscursus groot fruit
   Jan Van Bogaert
dinsdag 15 februari
van 19.30 tot 22 uur
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Wil je goed voorbereid aan een boom-
gaard beginnen? Met de 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 alles over de teelt, 
de wintersnoei en hoe je op ecologische 
wijze ziekten en plagen vermijdt.

Voor de praktijklessen op 19 februari en 19 maart 

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

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

In 2017 verzeilde schrijfster en columniste 
Ann De Craemer in een depressie. In de 
onlangs verschenen roman ‘Hersenorkaan’ 
doet ze openhartig het relaas over die 
periode. Ze blikt terug op de hel die 
depressie is en hoe moeizaam de weg 
terug naar boven verliep. Moraalfilosoof 
en auteur Dirk Verhofstadt praat met 
haar over dit laatste boek, over eerdere 
publicaties en haar verdere schrijfplannen.

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

Dirk Verhofstadt in gesprek
met Ann De Craemer
vrijdag 11 februari om 20 uur



Vrouwelijke componisten:
waar waren zij?
   Florian Heyerick
dinsdag 15 februari om 20 uur

Als we het over componisten hebben, dan 
komen vrijwel alleen mannen ter sprake. 
Waren er dan geen vrouwelijke compo-
nisten? Waarom behoren namen zoals 
Clara Schumann, Fanny Mendelssohn en 
Anna Magdalena Bach niet tot het collectieve 
geheugen? Hoe groot was hun rol als 
drijvende kracht achter hun bekendere 
broer of echtgenoot? Een verhaal met 
veel beeld en muziek.

Organisatie
Davidsfonds Wetteren en
Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
7 euro / 5 euro (Davidsfonds-leden)
Info & reserveren
09 366 38 55,
sabine.de.meijer@telenet.be of
www.wetteren.davidsfonds.be
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Van rabiate boekenhater tot bevlogen 
bibliothecaris en bibliofiel, dat is het verhaal 
van Jan Van Herreweghe. Het nakende 
einde van het boek, de neergang van het 
bibliotheekwezen en de teloorgang van 
de betere boekhandel? Hij zet er graag 
een boompje over op. Jan ‘Bib’ brengt 
een positief verhaal. Hij pleit voor meer 
en beter literatuuronderwijs. Voor meer 
inhoud en diepgang. En vooral: voor 
meer verbeelding.

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

Zot van boeken, ziek van literatuur
   Jan Van Herreweghe
vrijdag 18 februari om 20 uur



Opnames hoorcolleges over E. A. Poe
   Johan Braeckman,
Jean Paul Van Bendegem en Vitalski
zondag 20 en 27 februari
van 14 tot 17 uur

Johan Braeckman, Jean Paul Van Bendegem 
en Vitalski namen eerder hoorcolleges 
op over Arthur Conan Doyle en Sherlock 
Holmes, en over Mary Shelley en Franken-
stein. Deze keer behandelen ze het leven 
en werk van de intrigerende Amerikaanse 
schrijver Edgar Allan Poe. Ze bespreken 
zijn voornaamste werken, zijn positie in 
de wereldliteratuur en zijn behandeling 
van wetenschappelijke inzichten.

Organisatie
De Corridor
Locatie
De Corridor
Olmenlaan, Wetteren
Prijs (per opname)
10 euro / 8 euro (voorverkoop)
Info & reserveren
franky@decorridor.be
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Veilig online
   Politie Wetteren
dinsdag 22 februari om 19.30 uur

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

Deze infosessie vindt ook plaats op dinsdag 29 maart 

om 14 uur in LDC De Koffiebranderij (meer info: 

dienstencentrum@wetteren.be).

Organisatie
Ferm Wetteren Ten Ede
Locatie
Buurthuis Ten Ede
Heusdensteenweg 6, Wetteren
Info & reserveren
0473 73 05 22 of
fermtenede@gmail.com
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Vind je jouw energiecontract te duur en wil 
je wisselen van leverancier? Hoe verlaag 
je jouw energieverbruik? Op welke premies 
heb je recht? Het energieloket van OCMW 
Wetteren beantwoordt al je vragen. In 
deze infosessie komen de huidige ener-
gieprijzen aan bod naast tips om de forse 
stijging enigszins te verminderen. Breng 
gerust jouw laatste energiefactuur mee 
en kijk wat je kan veranderen.

Organisator
LDC De Koffiebranderij
Locatie
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
Prijs
Gratis
Info & reserveren
09 366 02 42 of
dienstencentrum@wetteren.be

Energieloket
   Stefaan De Meyer
dinsdag 22 februari om 14 uur



Waarom zijn er zoveel dialecten in Vlaan-
deren? Waarom kennen de Vlaamse 
dialecten wel honderden woorden voor 
een lieveheersbeestje, en maar één voor 
een paard? Gaan de dialecten in Vlaan-
deren verloren? Dr. Anne-Sophie Ghyselen 
(UGent) schreef mee aan de recent ver-
schenen ‘Atlas van het Dialect in Vlaanderen’. 
Ze wijdt je in in de boeiende wereld van 
de dialectologie, met speciale aandacht 
voor het dialect van Wetteren.

Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
5 euro / 4 euro (vriendenpas cc Nova, -26) 
/ 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Info & reserveren
09 365 20 20, www.ccnovawetteren.be

De Oost-Vlaming en zijn dialect:
een weelde aan variatie
   Anne-Sophie Ghyselen
dinsdag 22 februari om 20 uur



Al sinds de Witte Mars van 1996 klinkt 
de dwingende eis om justitie te her-
vormen. In dit debat worden de pijn-
punten en verbeteringen besproken 
door minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne, procureur des Konings 
Ine Van Weymersch, magistraat Walter 
De Smedt en strafadvocaat Walter Van 
Steenbrugge. VRT-journaliste Fatma 
Taspinar modereert het gesprek.

Organisatie
OKRA Academie Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
15 euro / 12 euro (OKRA-leden)
Info & reserveren
okra.academie.wetteren@telenet.be

Debatavond over justitie
   Met o.a. minister Vincent Van Quickenborne
donderdag 24 februari om 20 uur
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Op het einde van de 18de eeuw, in de 
woelige periode van de Franse bezetting, 
was de armoede in Vlaanderen enorm. 
Jan De Lichte verzamelde enkele onver-
schrokken mannen rond zich en maakte 
dorpen onveilig met een waslijst aan dief-
stallen, inbraken en geweldplegingen. 
Ook in en rond Wetteren sloeg de rovers-
bende toe. De Nacht van de Geschiedenis 
vertelt wat Jan en zijn kornuiten in onze 
contreien op hun kerfstok hadden.

Organisatie
Davidsfonds Wetteren en
Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht
Locatie
cc Nova
Molenstraat 2b, Wetteren
Prijs
12 euro / 10 euro (Davidsfonds-leden)
Info & reserveren
09 366 38 55,
sabine.de.meijer@telenet.be of
www.wetteren.davidsfonds.be

We kennen Afrika van burgeroorlogen, 
hongersnoden, een plek waar veel kin-
deren geboren worden en waar extreme 
armoede heerst. Klopt dat beeld of gaat 
het beter dan we denken? VRT-journalist 
en Afrikakenner Stijn Vercruysse maakt 
een ‘staat van Afrika’ op. Hij vertrekt van 
het nieuwsitem bij uitstek: de vluchtelingen-
crisis. Aan de hand van filmmateriaal 
geeft hij een genuanceerd beeld van het 
continent.

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

Is er een toekomst voor Afrika?
   Stijn Vercruysse
dinsdag 8 maart om 14.30 uur

Nacht van de Geschiedenis:
De bende van Jan De Lichte in Wetteren
dinsdag 8 maart om 20 uur

© VRT



Samenleven met gezond verstand 
   Patrick Loobuyck
woensdag 16, 23 en 30 maart
van 14 tot 16 uur

Elke crisis, of het nu terreur, migratie, 
racisme of klimaat is, beïnvloedt hoe 
we met elkaar samenleven. We worden 
telkens uitgedaagd om na te denken 
over vrijheid, solidariteit en burgerzin. 
Moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UA) 
verheldert in deze cursus de uitgangs-
punten en mechanismen van ons samen-
levingsmodel. Vrijheid, gelijkheid, weder-
kerigheid, solidariteit en redelijkheid kunnen 
ons redden.

Organisatie
Davidsfonds Wetteren en
Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs (3 lessen)
54 euro / 48 euro (Davidsfonds-leden)
Info & reserveren
09 369 45 58, fb652962@skynet.be of 
www.wetteren.davidsfonds.be 
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Joan De Winne stond jarenlang aan het 
hoofd van het DVI-team van de federale 
politie, dat slachtoffers van ongevallen, 
misdaden en rampen identificeert. Welke 
bijdrage leveren de forensische weten-
schappen aan de zoektocht naar en de 
identificatie van dodelijke slachtoffers? Aan 
de hand van concrete situaties schetst 
Joan De Winne hoe het DVI-team werkt. 
Hij licht ook nieuwe ontwikkelingen in dit 
domein toe.

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

Als doden een gezicht krijgen
   Joan De Winne
dinsdag 15 maart om 14 uur

© Bernd Hendrickx



Meisjes van 50 en meer. 
Over wifty’s en granny’s
   Christel Geerts
donderdag 17 maart om 20 uur

Hoe verouder je als vrouw? Maar ook: hoe 
verouder je als vrouw in een samenleving 
die gericht is op jeugdigheid en uiterlijk 
vertoon? Professor gerontologie Christel 
Geerts (VUB) geeft in haar lezing en gelijk- 
namige boek een wetenschappelijke inkijk 
in de wereld, hoofden, lichamen en 
gevoelens van vrouwen van 50-plus. Ze 
gaat hierbij geen taboes uit de weg.

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

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 in-
tentionele kwaad van een psychopaat tot 
het ongewilde kwaad bij een ongeval. 
Tijdens deze lezing snijdt hij 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

Het gezicht van het kwaad
   Wim Van de Voorde
vrijdag 25 maart om 14.30 uur
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We eten ons dood
   Louis De Jaeger
dinsdag 29 maart om 20 uur

Randy Newman.
Music, visuals & words
   Wouter Bulckaert
vrijdag 25 maart om 20 uur

Wouter Bulckaert beschrijft in zijn recente 
boek hoe Randy Newman met zijn songs 
tegelijk Amerika een spiegel voorhoudt 
én de liefde voor zijn land uitspreekt. Hij 
toont tevens aan dat achter de schrijver 
van populaire deuntjes als ‘You’ve Got a 
Friend in Me’ en ‘Short People’ een com-
ponist van een tijdloos oeuvre schuilgaat. 
Pianist Marc Van Renne plukt live enkele 
hoogtepunten uit het werk van de man.

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

Eco-ondernemer Louis De Jaeger maakt 
van een duurzame landbouw zijn levens-
missie. Zijn nieuwste boek neemt je mee 
op een boeiende ontdekkingsreis van 
New York tot de Westhoek. Hij legt een 
aantal ongemakkelijke waarheden bloot 
over wat we eten, wat het met onze 
gezondheid doet en met de planeet. In 
één adem reikt hij hoopvolle oplossingen 
aan zodat ook jij in actie kan komen. 
Weet wat je eet en red de planeet.

Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
5 euro / 4 euro (vriendenpas cc Nova, -26)
/ 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Info & reserveren
09 365 20 20, www.ccnovawetteren.be
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De meeste mensen deugen
   Marijke Kuijer
dinsdag 19 april om 19.30 uur

De bestseller ‘De meeste mensen deugen’ 
van Rutger Bregman lokt steevast verhitte 
discussies uit. Met het boek als gids 
stelt Marijke Kuijer de gangbare uit-
gangspunten over de menselijke natuur 
in vraag. Brengt een crisissituatie het 
slechtste in mensen naar boven? Dat 
lijkt zo, maar klopt het ook? Wat als we 
al eeuwen van een verkeerd mensbeeld 
vertrekken?

Organisatie
Ferm Wetteren i.s.m. Zorg-Saam
Locatie
Parochiezaal Christus Koning
Oude Aardeweg 39a, Wetteren
Prijs
13 euro / 9 euro (Ferm-leden)
Info & reserveren
09 369 56 51 of
fermwetteren@hotmail.com

Een bunker en ondergrondse schuilkelders 
herinneren nog aan de zwarte pagina 
in de geschiedenis van Mariagaard. De 
Duitse bezetter sloeg in 1943 de school-
gebouwen aan om er de ‘Reichsschule 
Flandern’ in te richten. Vlaamse jongeren 
werden in Kwatrecht met militaire hand 
klaargestoomd tot toekomstige leiders 
van het Duitse Rijk. Prof. Frans-Jos Verdoodt 
doet deze oorlogsepisode van de school 
uit de doeken.

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

Mariagaard en WO2
   Frans-Jos Verdoodt
woensdag 20 april om 14.30 uur

LUISTEREN & LEREN        19



Wanneer een baby geboren wordt, 
mensen van elkaar houden of geliefden 
sterven, willen we hieraan betekenis 
geven. We komen samen op een bepaalde 
plaats, met speciale gebaren en spijzen. 
In deze vorming bekijken we de ken-
merken en kracht van rituelen over alle 
culturen heen. We kijken ook naar de 
toekomst: blijft het wonder van het ritueel 
in deze wereld overeind?

Organisatie
Ferm Wetteren Ten Ede
Locatie
Buurthuis Ten Ede
Heusdensteenweg 6, Wetteren
Info & reserveren
0473 73 05 22 of
fermtenede@gmail.com
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De wondere wereld van rituelen
   Laurence Carlier
donderdag 21 april om 19.30 uur

Je hebt geen grote tuin en groene vingers 
nodig om een moestuin te beginnen. 
Sterker nog, klein is beter. Tuinexpert 
Bart Verelst legt uit hoe je een moestuin 
(of balkon) opdeelt in behapbare stukken 
waar je op maat van jouw gezin zaait 
en plant. Welke groenten, kruiden en 
fruit kies je? Wanneer moet je zaaien en 
oogsten? Ook planning, grond, bakken, 
slakken, gereedschap en nuttige helpers 
in de tuin komen ter sprake.

Organisatie 
Bibliotheek Wetteren
i.s.m. Moestuiniers Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
5 euro / 4 euro (vriendenpas cc Nova, -26)
/ 1,50 euro (UiTPAS Dender kansentarief)
Info & reserveren
09 365 20 20, www.ccnovawetteren.be

De hapklare moestuin:
gezond en plukvers uit pot, bak en tuin
   Bart Verelst
donderdag 21 april om 20 uur



Democratie, de seculiere staat,
de Verlichting vandaag de dag
   Tinneke Beeckman
donderdag 28 april om 20 uur

Tinneke Beeckman is een filosofe, docente 
en columniste. In deze voordracht maakt 
ze de balans op van veertig jaar post-
modern denken. De idealen van vrijheid, 
waarheid en gelijkheid blijken niet meer 
vanzelfsprekend. Aan de hand van historische 
en actuele denkers legt ze de gevoeligheden 
van de huidige democratische impasse 
bloot. Ze toont aan waar herstel mogelijk is.

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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Storyville New Orleans
   Norbert Detaeye
vrijdag 6 mei om 20 uur

Storyville in New Orleans, een achterbuurt 
vol bars en bordelen, wordt gezien als de 
geboorteplaats van de jazzmuziek. Met 
zanger-pianist Norbert Detaeye als gids 
zwerf je door de muzikale geschiedenis. 
Je hoort ragtime, blues, boogiewoogie, 
rhythm-and-blues, gospel en de ‘piano 
professors’ die klank en kleur gaven aan 
de meest legendarische rosse buurt van 
Louisiana.

Organisatie
Davidsfonds Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Prijs
12 euro / 10 euro (Davidsfonds-leden)
Info & reserveren
09 366 38 55,
sabine.de.meijer@telenet.be of
www.wetteren.davidsfonds.be

© Didier Verbaere
Tussen hoop en hersenletsel
   Johan Braeckman in gesprek
met Stijn Geerinck
vrijdag 6 mei om 20 uur
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Jaren geleden werd Stijn Geerinck op de 
fiets aangereden door een dronken auto-
mobiliste. Hij schreef een boek over het 
ongeluk, over zijn herstel, de gevolgen 
van een niet-aangeboren hersenletsel, 
zijn verwondingen voor het leven, de per-
manente verandering van zijn lichaam en 
alles wat ermee te maken heeft. Johan 
Braeckman leest het boek en stelt er 
vragen over aan Stijn.

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

© Patrick Clerens

© David Van Hecke



Niemand ziet zijn huid graag verouderen. 
Iedereen droomt van een frisse, stralende 
huid met zo weinig mogelijk rimpels. 
Huidveroudering kan je helaas niet stoppen, 
het proces vertragen wel. Wat je eet, wat 
je doet, het heeft allemaal een invloed op 
je huid. Tijdens deze infosessie krijg je 
praktische tips om je ‘omhulsel’ gezond 
en jeugdig te houden.

Organisatie
LDC De Koffiebranderij i.s.m. Avansa
Locatie
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
Prijs
3 euro
Info & reserveren
09 366 02 42 of
dienstencentrum@wetteren.be

Een gezonde huid
   Luc Bosmans
dinsdag 10 mei om 14 uur
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Je ergeren aan de traagste winkelrij, 
ontploffen als je computer maar niet 
opstart, … Herkenbaar? Dat je geduld 
‘hebt’, is een misverstand. Geduld is een 
gewoonte. En ongeduld ook. Wie boos 
wordt, is de voeling met zichzelf kwijt. 
Hoe herken je de waarschuwingssignalen 
die je lichaam uitstuurt? Hoe voorkom je 
dat stress met je aan de haal gaat?

Organisatie
Ferm Massemen en Ferm Westrem
Locatie
Buurthuis Westrem
Westremstraat 17, Wetteren
Prijs
8 euro / 6 euro (Ferm-leden)
Info & reserveren
fermmassemen@gmail.com of
fermwestrem@gmail.com

Meer geduld, minder stress
   Laurence Carlier
donderdag 12 mei om 19.30 uur



Van Sint-Petersburg tot Moskou
   Emmanuel Waegemans
vrijdag 13 mei om 14.30 uur

In 1790 schreef Aleksander Radisjtsjev het 
boek ‘Reis van Petersburg naar Moskou’ 
waarin hij felle kritiek uitte op het beleid 
van tsarina Catharina de Grote. Hoog-
leraar Russische literatuur Emmanuel 
Waegemans (KU Leuven) heeft deze his-
torische reis overgedaan. Wat is er nog 
over van het Rusland van Catharina? Hoe 
is het gesteld met het culturele erfgoed? 
Hoe gaan de Russen tegenwoordig met 
hun geschiedenis om?

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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Duurzaamheid, schoonheid, verwondering 
en dialoog vormen de kernwoorden in 
de praktijk van Francis Geldof, als architect 
en als curator bij Ekster vzw. Tijdens 
deze lezing dompelt hij je onder in het 
element H2O. Kan water een ruilmiddel 
zijn? Waarin ligt de rivaliteit bij het nieuwe 
‘blauwe goud’? Zijn er oplossingen wanneer 
men water een probleem noemt?

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

Hier begint de zee
   Francis Geldof
zondag 22 mei om 11 uur
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Iedereen kent wel iemand met dementie. 
Een op de vijf mensen krijgt er ooit mee te 
maken. Je hoort veel verhalen en informa-
tie over de ziekte. Helga De Pelsmaeker 
zet de feiten van a tot z voor je op een rijtje. 
Wat zijn de oorzaken van dementie, wat 
gebeurt er in de hersenen en welke gevolgen
heeft dit? Een must voor iedereen 
die mensen met dementie beter wil begrijpen.

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

Het ABC van dementie
   Helga De Pelsmaeker
donderdag 9 juni om 14.30 uur
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Begin vorige eeuw bevond de grootste 
textielfabriek van België zich in Wetteren. 
De kans is groot dat je ouders of groot-
ouders ooit hun boterham verdienden in 
een textielbedrijf. De lezing volgt de evolutie 
van huisnijverheid naar gemechaniseerde 
industrie, en van eenvoudige natuurlijke 
grondstoffen tot hightechtextiel. Ook 
de Wetterse bedrijven die een grote rol 
speelden in de ontwikkeling van de textiel-
sector komen aan bod.

Organisator
LDC De Koffiebranderij
Locatie
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
Prijs
3 euro
Info & reserveren
09 366 02 42 of
dienstencentrum@wetteren.be

In de gloriejaren na de Tweede Wereldoorlog 
trokken honderdduizenden mensen van 
de gordel rond de Middellandse Zee naar 
ons land om het nieuwe België mee ge-
stalte te geven. De impact die ze gehad 
hebben op economisch, demografisch, 
cultureel en politiek gebied, is immens. 
Tom Naegels vertelt het verhaal van die 
volksverhuizing in al zijn aspecten. Zijn 
inzichten helpen om België vandaag te 
begrijpen.

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

Nieuw België.
Een migratiegeschiedenis
   Tom Naegels
vrijdag 17 juni om 14.30 uur

Van huisnijverheid tot
textielindustrie in Wetteren
   Marie-Jeanne Buyle
dinsdag 14 juni om 19.30 uur



De vluchtelingencrisis kende in 2015 
een piek. In dat jaar zochten 1,3 miljoen 
mensen in Europa asiel, onder wie 35.000 
in ons land. Phara de Aguirre volgde 
achttien mensen die in België onderdak 
vonden. Hebben ze asiel gekregen? Werk 
gevonden? Spreken ze intussen onze 
taal? Ze toont de realiteit zoals die beleefd 
wordt door de asielzoekers zelf.

De opbrengst van deze lezing gaat naar de Vluchtelingen-

werkgroep Wetteren.

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

Vijf jaar hier
   Phara de Aguirre
vrijdag 24 juni om 14.30 uur



Koken met Valduvis
dinsdag 8 maart om 19 uur

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

Bij ‘lokale voeding’ denken we zelden aan 
vis. Het nieuwe kwaliteitslabel Valduvis 
helpt je om het hele jaar door te kiezen 
voor duurzaam en lokaal gevangen vis. 
Gemarineerd, gegrild, in een zoutkorst of 
papillot. Met de recepten uit deze work-
shop eet je niet alleen gezond en lekker, 
maar ook met een gerust geweten de 
heerlijkste vis uit de Noordzee.

De Britse keuken heeft onterecht een 
slechte naam. Het is een keuken vol traditie, 
die tegelijk niet terugdeinst voor een 
trendy twist. Veel gerechten tover je ook 
zonder koksdiploma op tafel. Of je nu kiest 
voor een traditionele ‘sunday roast’, een 
hartige ‘shepherd’s pie’ of een overheerlijke 
‘kedgeree’, de ‘British cuisine’ valt bij 
veel eters in de smaak.
Deze workshop wordt op donderdag 28 april om 19 uur 

ook georganiseerd door Ferm Wetteren Ten Ede (meer 

info: fermtenede@gmail.com).

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

Best of British
donderdag 10 maart om 19.30 uur
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Glasetsen met etspasta
   Lies Hofman
maandag 4 april om 19 uur

Bijzondere gebeurtenissen vragen om 
een bijzonder cadeau. Met glaspasta 
maak je van gewoon glaswerk iets 
buitengewoons. Je zoekt een sierlijke 
tekening of quote, iets wat jouw ge-
schenk een persoonlijke toets geeft. Met 
de snijplotter zet je jouw ontwerp om in 
een sjabloon. En dan ets je de afbeelding 
met glaspasta voor eens en altijd op een 
drinkglas, spiegel of sierstuk.

Organisatie
Ferm Massemen en Ferm Westrem
Locatie
Buurthuis Westrem
Westremstraat 17, Wetteren
Prijs
8 euro / 5 euro (Ferm-leden)
Info & reserveren
fermmassemen@gmail.com of
fermwestrem@gmail.com

Natuurlijke poetsproducten
   Mieke Vanderhaegen
dinsdag 22 maart van 14 tot 16 uur

Veel doordeweekse poetsproducten zoals 
een allesreiniger of schuurcrème bevat-
ten ongezonde chemische ingrediënten. 
Gelukkig ligt alles wat je nodig hebt om 
ecologische poetsproducten te maken 
binnen handbereik. Ze zijn niet alleen 
milieuvriendelijk en doeltreffend, maar 
vooral ook veel goedkoper. En niet onbe-
langrijk: je maakt ze in een handomdraai.

Organisatie
LDC De Koffiebranderij
i.s.m. Avansa
Locatie
LDC De Koffiebranderij
Molenstraat 50, Wetteren
Prijs
3 euro
Info & reserveren
09 366 02 42 of
dienstencentrum@wetteren.be



Zeefdruk
   Jonas Ghyselen
dinsdag 26 april, 3 mei en 10 mei van 19.30 tot 21.30 uur

Ben je benieuwd naar de druktechniek die 
Andy Warhol gebruikte? Jonas Ghyselen 
maakt je stap voor stap vertrouwd met 
het hele zeefdrukproces. Je schildert 
met inkt meteen op een zeef. Kleur per 
kleur bouw je een beeld op. Zeefdrukken 
vraagt wat zorg en geduld, maar levert 
verbluffende resultaten op. Net als Warhol 
ga je naar huis met een reeks veelkleurige 
A5-kaartjes.

Op de workshop is alles aanwezig van zeef tot inkt en papier.

Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
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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Organisatie
Bibliotheek Wetteren
Locatie
De Poort
Markt 27, Wetteren
Info & reserveren
09 369 26 78,
bibliotheek@wetteren.be of
wetteren.bibliotheek.be

Beperkt aantal plaatsen.
Reserveren is nodig.

Aan de slag met de app Itsme
    Wouter Eykerman
vrijdag 21 januari van 14 tot 16.30 uur

Met de Itsme-app kan je makkelijk én veilig inloggen op allerlei beveiligde 
websites. Je installeert de app en daarna ligt de weg open naar MyMinfin, 
MyPension, Tax-on-web, … Je maakt ook kennis met het platform Doccle.

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

Onderhoudstips voor je smartphone, tablet en laptop
    Wouter Eykerman
vrijdag 28 januari 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 updates 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.

DIGITAAL WIJZER / BIBLIOTHEEK
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Shoppen en betalen met je smartphone
    Kristof D’hanens
maandag 7 maart van 14 tot 16.30 uur

We betalen steeds meer met onze smartphone. Hoe werkt dat? Wat zijn 
de opties? En hoe doe je dat veilig? In deze demosessie leer je ook digi-
taal boodschappenlijstjes maken, virtueel door promofolders bladeren en je 
klantenkaarten digitaliseren.

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

Aan de slag met je Android-smartphone
    Wouter Eykerman
vrijdag 11 en 18 maart van 14 tot 16.30 uur

Heb je nog maar net een 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.

Foto’s overzetten van je smartphone
    Wouter Eykerman
vrijdag 25 maart van 14 tot 16.30 uur

Met je smartphone maak je in een vingerknip foto’s en filmpjes. Waar sla je 
die beelden het beste op? Hoe bewaar je ze voor de eeuwigheid op je laptop 
of in de cloud? En hoe deel je bestanden op een veilige manier met familie 
en vrienden?

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

VERVOLG DIGITAAL WIJZER / BIBLIOTHEEK
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Een afspeellijst maken en delen
    Wouter Eykerman
vrijdag 1 april van 14 tot 16.30 uur

Je eigen cd- of platencollectie kan niet op tegen de 40 miljoen liedjes die 
je online tot je beschikking hebt. Spotify, Deezer, YouTube Music, … Welke 
online muziekdiensten zijn er? Hoe maak en deel je een afspeellijst? Je test 
ook ander muziekapps zoals Shazam uit.

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

Fit en gezond dankzij je smartphone
    Kristof D’hanens
donderdag 9 juni van 14 tot 16.30 uur en van 19 tot 21.30 uur

Apps en internet vereenvoudigen ons leven op veel vlakken, ook als je fit en 
gezond wil blijven. Je hartslag meten, je slaap monitoren, je gewicht in het 
oog houden én bijhouden of je voldoende water drinkt. Voor alles bestaat een 
app. Maar hoe betrouwbaar zijn die ‘digitale dokters’?

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

VERVOLG DIGITAAL WIJZER / BIBLIOTHEEK



Ook in het reguliere volwassenenonderwijs vind je een uitgebreid aanbod 
levenslang leren.

CVO Groeipunt
Nieuwstraat 11, Wetteren
09 369 05 93
www.groeipunt.be

Eind januari starten een hele reeks nieuwe cursussen en opleidingen 
om je kennis en vaardigheden rond talen (ook Nederlands voor anders-
taligen), computer en fotografie aan te scherpen. Nieuw in het aanbod 
zijn een basiscursus handverzorging en make-up. Ook wie een diploma 
secundair onderwijs wil halen via tweedekansonderwijs, is er aan het 
juiste adres.

EXTRA VORMINGSAANBOD IN WETTEREN

Organisatie
LDC De Koffiebranderij i.s.m. CVO Groeipunt
Locatie
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50, Wetteren
Prijs (per lesreeks)
90 euro
Info & reserveren
09 366 02 42 of dienstencentrum@wetteren.be

Aan de slag met internet
vanaf maandag 31 januari van 9 tot 12 uur

Aan de slag met Windows
vanaf maandag 31 januari van 13 tot 16 uur

Tablet en smartphone voor beginners
vanaf dinsdag 1 februari van 9 tot 12 uur

Haal meer uit je smartphone of tablet
vanaf donderdag 3 februari van 9 tot 12 uur

Aan de slag met de computer
vanaf donderdag 3 februari van 13 tot 16 uur

DIGITAAL WIJZER / DE KOFFIEBRANDERIJ
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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 
fietshersteller of elektrotechnisch installateur. Ook met een lessenreeks 
rond digitale fotografie, gastronomisch koken, lekker bakken, wijnproeven 
en naaien 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 een opleiding of tweedekansonderwijs volgen, maar lukt dit niet 
alleen? Heb je hulp nodig bij het solliciteren? Wil je je kinderen graag 
helpen bij hun huiswerk? In een Leerwerkplaats verbeter je jouw Neder-
lands of wiskunde. Je leert bij Ligo ook (beter) werken met de computer, 
internet of je smartphone.

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 september tot en met december 
2022 verschijnt begin september.

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 juni 2022 naar educatie.bibliotheek@wetteren.be.
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