
 

Een nieuwe online start 
Nieuwe tijden vragen om nieuwe werkwijzen. De afgelopen weken hebben we 

dan ook niet stilgezeten. Onze eerste online activiteit 'Slow art day' op zaterdag 

4 april was erg spannend, en een groot succes! Ook de komende weken 

hebben we een aantal mooie online activiteiten voor jullie in petto.  

   

  

 

Hoe gaat het in zijn werk?  

  

We bieden de online activiteiten tijdens dit bijzondere voorjaar gratis aan. 

Inschrijven is wél noodzakelijk. Eens je ingeschreven bent, verwachten we je ook 

online op het afgesproken tijdstip. Je ontvangt een mail met alle praktische info, 

waaronder de link naar de activiteit en een aantal praktische tips om correct in te 

loggen in het programma Zoom. 

 

Geheel vrijblijvend kan je nadien een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer 

BE40 0014 2764 2663 met als vermelding ‘Bijdrage Vormingplus’. Alle steun is 

welkom. Op die manier help je ons mee deze moeilijke periode door te komen!  

 

 

 

Op het programma in april 
 



 

 

Do 23/4 - namiddag 

Videobellen en online vergaderen 

Digitaal uitbreken uit de coronaquarantaine 

 

Iedereen heeft de mond vol van videobellen. In deze sessie laten we je 

kennismaken en vertrouwd worden met de videobel-app Zoom, die je toelaat 

om te videobellen, jouw computerscherm te delen én te chatten - en dit 

allemaal in een en dezelfde omgeving. Met behulp van Zoom geven we een 

kort overzicht van een aantal andere vergelijkbare tools.   
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Vanaf do 23/4 - namiddag 

Alleen 'in uw kot'? Zelfzorg in tijden van quarantaine 

Online cursus  

Als je dezer dagen alleen woont en er is niemand anders dan jezelf om voor te 

zorgen, kan het lastig worden een bepaalde structuur aan te houden of 

voldoende positieve 'vibe' te voelen. Voel je je angstig over hoe het verder 

moet? Valt het gebrek aan menselijk contact je zwaar of vind je het eenzaam? 

We verkennen samen het begrip 'zelfzorg' en buigen ons over onze ervaringen 

met angst, stress, stilstaan, zingeving, geluk.  
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Online week van de filosofie 

za 25/4 t/m do 30/4 

  

Nu de Dag van de Filosofie geannuleerd werd, roepen we de laatste week van 

april uit tot 'Week van de filosofie'. Elke dag bieden we jullie om 10u een 

(gratis!) online lezing, debat of filocafé aan. Inschrijven wel verplicht!  

 

Za 25/4, 10u 

Online lezing van Alicja Gescinska. 

Over waarachtigheid en leugens 

 

Zo 26/4, 10u 

Online lezing van Ruben Mersch. 

Fake news, post truth en polarisatie 

 

Ma 27/4, 10u 

Online lezing van Warda El-Kaddouri. 

De eeuw van het grote gelijk 
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Di 28/4, 10u 

Online debat "De waarheid bestaat en ze is relatief kenbaar" 

Met: Jean Paul Van Bendegem, Warda El-Kaddouri, Karim Zahidi & Jan 

Dumolyn  

 

Wo 29/4, 10u 

Online Filocafé 

 

Do 30/4, 10u 

Online lezing van Peter Venmans.  

Discretie, een vergeten deugd. 
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Het uur van de waarheid: voer eens een 

online gesprek met een filosoof! 

 

In de namiddag, van 17u tot 18u, geven we jullie in dezelfde week onder de 

noemer 'Het uur van de waarheid' elke dag de kans om in kleine groep met een 

filosoof in gesprek te gaan! Met onverwachte inzichten en nieuwe denkstof als 

resultaat. Elke dag is er een andere filosoof met een bijzonder vakgebied van 

dienst. Ook hier is inschrijven verplicht!  

 

Za 25/4, 17u 

Jean Paul Van Bendegem 

 

Zo 26/4, 17u 

Massimiliano Simons 

 

Ma 27/4, 17u 

Seppe Segers 
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Di 28/4, 17u 

Wim Vanrie 

 

Wo 29/4, 17u 

Heidi Mertes 

 

Do 30/4, 17u 

Alicja Gescinska  

 

 

Op het programma in mei 
 

 

Ma 4/5, avond 

De vzw conform met de nieuwe regelgeving 

Voor bestuurders en vrijwilligers van micro vzw's 

 

Janes Antonissen gidst je door de nieuwe verplichtingen en vertelt hoe je jouw 

vzw in regel kan brengen. Welke gevolgen heeft het wetboek voor 
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vzw's? Welke veranderingen houdt de wetgeving in voor de aansprakelijkheid 

van leden en bestuurders, de verzekeringen, de fiscaliteit, de financiële 

opvolging, ...?  

 

 

Vanaf wo 6/5, avond 

Mindfulness 

Online cursus 

 

Mindfulness kan je helpen je meer bewust te worden van je eigen ervaringen 

en met mildheid te kijken naar wat aanwezig is. Daarbij wordt vooral 

ervaringsgericht gewerkt. Zo leer je vat te krijgen op wat deze moeilijke 

situatie bij jou teweegbrengt. De reeks is bedoeld voor wie wil ervaren hoe 

mindfulness kan helpen in het dagelijks leven, het is geen therapie. 
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Wo 6/5, namiddag 

Slow Art Day | online sessie 

Altar van Kris Martin op het Sint-Baafsplein 

 

Kim begeleidt je virtueel in het vertragen rondom het werk 'Altar' van Kris 

Martin. We stellen vragen als: wat valt je op in het kunstwerk? Welk verhaal 

wordt er verteld? Waaraan kun je dat zien? 

 

Wo 13/5, namiddag 

Slow Art Day | online sessie  

Vrouw zwaait achter het raam 

 

Een vrouw aan het raam zwaait naar een meisje... Het schilderij gemaakt door 

Jacobus Vrel in de 17e eeuw wordt in deze quarantaine tijd een actueel beeld. 

Kim begeleidt je in kijken en onthaasten. 
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SamenLezen in coronatijden  

 

Al een dikke zes jaar brengt Vormingplus i.s.m. verschillende partners via het project 

'SamenLezen' krachtige verhalen en rakende poëzie op verschillende (veelal 

kwetsbare) plekken. 

 

In deze eenzame, angstige tijden waarop het slechte nieuws op je afkomt, werkt 

SamenLezen meer dan ooit helend. Mensen hebben nood aan mekaar, aan tijd 

samen, aan schoonheid om het hart en hoofd wat lucht te geven. Daarom gaan we 

nu 'Online SamenLezen'. In psychiatrisch centrum Guislain, in de Bib Merelbeke en 

in Bib Sleidinge i.s.m het psychiatrisch centrum startten ze reeds. 

 

Ook voor jullie starten we graag met SamenLezen online. Voor iedereen die zin 

heeft. Maandagen 4 en 18 mei (om 14u) leest collega Brigitte, woensdagen 6, 
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13, 20 en 27 mei (10u) leest collega Eva. Hou onze website en facebookpagina in de 

gaten!   

 

 

OPROEP:  

 

Welk kunstwerk/beeld geeft een weerspiegeling 

van wat jou raakt in deze vreemde tijd? En 

waarom is dat zo voor jou? Een kunstwerk als 

metafoor, boodschap, troost, appel,....   

 

>> Laat het ons weten en stuur een mailtje 

naar brigitte.pattyn@vormingplusgent-eeklo.be met 

een afbeelding van het kunstwerk in bijlage.  

 

>> In mei plannen we een online reflectie 'Hardop 

kunst kijken' waarin we reflecteren over de 

ingezonden kunstwerken en waarin we een kader 

aanreiken om naar kunst te kijken. 

 

>> Daarnaast plannen we een cursus 'Kunst 

kijken' met Peter Jonnaert over zijn keuze van 

kunstwerken.   
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Ons mailadres is 

info.gent.eeklo@vormingplus.be 

 

Vormingplus Gent-Eeklo verzendt diverse nieuwsbrieven.  

Je kan je hier uitschrijven. 
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