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Activiteiten maart-april 2016 | Van Gent tot Melle 
  

 

Dag van de 

Filosofie: over de 

grens 

GENT  | 09/04/2016 

Het is onvermijdelijk om 

dit jaar over grenzen na te 

denken. Vele 

vluchtelingen steken de 

grens over, op zoek naar 

veiligheid en een betere 

toekomst.  

[lees meer] 

 

 

 
 

Wervende 

promotie voeren 

GENT | 12/04/2016   

Het lokale 

verenigingsleven in 

Vlaanderen is bijzonder 

succesvol en organiseert 

een brede waaier aan 

vrijetijdsactiviteiten. Je 

leert hoe je deze 

activiteiten binnen en 

 

 

 

Taalcarrousel 

Russisch 

GENT | 16/04/2016 

Taalcarrousel is een 

intercultureel praatcafé 

waarbij Vlamingen en 

Russen elkaars taal beter 

leren spreken. Je praat 

afwisselend Nederlands 

en Russisch en helpt 

elkaar. 

[lees meer] 

 
 

 

De creatiespiraal 

GENT | 16/04/2016 

Marinus Knoope is fysicus 

en heeft zich jarenlang 

beziggehouden met de 

vraag op welke manier de 

mens invloed heeft op zijn 

levensomstandigheden.  

[lees meer] 

 
 

 

Haal meer uit je 

tablet (Android) 

MALDEGEM | 

13/03/2016 

Gebruik je wel het 

volledige potentieel van je 

tablet?   

[lees meer] 

 
 

 

Je veiligheid en 

privacy online 

MALDEGEM | 

14/04/2016 

Contact houden met 

vrienden en familie of 

foto's delen: steeds meer 

mensen doen het online, 

via sociale media. 

[lees meer] 

 
 

Je foto's beheren 

en delen op het 

web 

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3532
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3533
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3485
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3436
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3435
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/


 

buiten de vereniging 

bekendmaakt. 

[lees meer] 

 
 

 

 

 

Eenvoudig 

mediteren 

GENT | 13/04/2016 

Heb je de laatste tijd last 

van veel meer stress en 

fysieke klachten? Hoe 

hoog leg je de lat voor 

jezelf? 

[lees meer] 

 
 

 

Schaamte 

GENT | 14/04/2016 

Schaamte is een moeilijk 

te vatten emotie. Alleen al 

het praten erover heeft 

iets beschamends en 

geeft ons een 

ongemakkelijk gevoel. 

Maar of we het nu willen 

of niet, schaamte 

beïnvloedt ons. 

[lees meer] 

 
 

Is duurzame 

mobiliteit 

mogelijk? 

 

Basiscursus 

fietsonderhoud 

KNESSELARE | 

15/04/2016 

Zelf je fiets herstellen is 

sneller en goedkoper. Een 

goed onderhouden fiets is 

ook veel veiliger en gaat 

langer mee.  

[lees meer] 

 
 

 

Bewust bewegen 

KNESSELARE | 

15/04/2016 

Je maakt kennis met 

enkele eenvoudige 

methodes om preventief je 

gezondheid te stimuleren.  

[lees meer] 

 
 

 

Digitale 

fotografie: het 

onderwerp sterk 

in beeld brengen 

LOVENDEGEM | 

11/04/2016   

Wat wil je fotograferen? 

Hoe breng je het 

onderwerp in beeld? Je 

kijk op de werkelijkheid 

bepaalt wat en hoe je 

fotografeert.  

[lees meer] 

 

MALDEGEM | 

18/04/2016   

Wil je je vakantie-

ervaringen of foto's van 

een familiefeest op een 

snelle en efficiënte manier 

delen met vrienden en 

familie?  

[lees meer] 

 
 

 

 

 

Digidokter - 

Online 

communicatie-

apps (Skype, 

Snapchat, 

WhatsApp) 

MALDEGEM | 

21/04/2016 

In deze praktische 

workshop proberen we 

een aantal communicatie-

apps uit en helpen we je 

op weg wanneer je ergens 

vastloopt. 

[lees meer] 

 
 

 

 

Vluchten voor 

oorlog en chaos 

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3420
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3536
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3510
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3275
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3273
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3531
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3437
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3441


 

GENT | 14/04/2016 

Nergens ter wereld wordt 

er meer tijd verloren door 

stil te staan in files dan in 

België. Ook het aantal 

verkeersslachtoffers blijft 

onaanvaardbaar hoog. 

[lees meer] 

 

 

 
 

  

 

   

 

 
 

 

Digidokter - 

Gratis en 

degelijke 

software 

MALDEGEM | 

11/04/2016  

Voor elke 

computertoepassing 

bestaat er wel een gratis 

alternatief. Maar is gratis 

software ook degelijk?  

[lees meer] 

 

 

in het Midden-

Oosten 

MELLE | 11/04/2016   

[nieuwe datum!] 

Jens Franssen is als 

journalist Midden-Oosten 

een bevoorrechte getuige 

van de gebeurtenissen die 

tot de aanhoudende 

vluchtelingstroom uit Syrië 

en Irak hebben geleid. 

[lees meer] 

 

 

 
 

 

Vormingplus Gent-Eeklo verzendt diverse nieuwsbrieven en het tijdschrift Goedgevonden. Je kunt zelf 

online jouw voorkeuren aanpassen. Zo ontvang je enkel die nieuwsbrieven die jij interessant vindt. Als 

je geen enkele nieuwsbrief noch het papieren tijdschrift Goedgevonden wil ontvangen, klik je 

op uitschrijven op alle digitale nieuwsbrieven en het tijdschrift Goedgevonden.   

  

 

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3513
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3464
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/activiteit/3418
https://vormingplus-gent-eeklo.secure.force.com/MassMail/bulkmail__Preferences?id=0032400000DQ9t1&auth=7c0de84dedb68330941bd47b9ed11705&cmid=00v2400000FIoSFAA1
https://vormingplus-gent-eeklo.secure.force.com/MassMail/bulkmail__Unsubscribe?id=0032400000DQ9t1&auth=7c0de84dedb68330941bd47b9ed11705&cmid=00v2400000FIoSFAA1
https://www.facebook.com/vormingplusgenteeklo

