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Dromen, denken, durven en doen
November is nog niet eens halfweg, maar wij kijken stiekem al uit naar december. De periode van familiale onderonsjes, veel redenen om te
feesten en de onvermijdelijke cadeaus. Maak alvast een online prikbord met decoratie- en geschenkideetjes via Pinterest. Leer nu al vlot
werken met de iPad die straks onder de kerstboom zal liggen. En krijg de stress rondom al dat plannen onder controle door je hoofd fit te
houden. In de eindejaarsperiode staan we ook graag stil bij de wereld en onszelf. Bij de schoonheid van het vergankelijke of bij hoe de digitale
revolutie onze maatschappij ingrijpend verandert. Misschien ben je klaar om die ene persoon vergiffenis te schenken? Of misschien leun je
liever achterover terwijl je je laat onderdompelen in de wereld van Verdi of Andrej Zvjagintsev.

In deze nieuwsbrief krijg je een greep uit het beste van de komende weken. Op de website vind je de volledige kalender. Volg ons
op Facebook en Twitter voor de laatste nieuwtjes. Via Instagram krijg je een blik achter de schermen van Vormingplus. Tot binnenkort!

Balanslezen voor
bestuursvrijwilligers

Robots en de toekomst van
arbeid

GENT | 16/11/2017

GENT | 23/11/2017

Een heldere kijk op je dubbele
boekhouding nodig? Deze driedelige
reeks zorgt voor inzicht in de terminologie
die wordt gebruikt bij de bespreking en de
interpretatie van de balans. Op basis van
de verschillende tabellen krijg je een goed
idee over de financiële draagkracht van
jouw vereniging.

Robots en algoritmes werken vlugger en
efficiënter dan wij. Ze maken op die
manier minstens de helft van onze jobs
overbodig. Is dit een ramp? Niet
noodzakelijk, vindt Gilbert De Swert. In elk
gezond economisch systeem zou
automatisering goed nieuws zijn. Niet
langer vastzitten in saai, repetitief en vaak
vernederend werk gedurende een heel
volwassen leven: klinkt toch fantastisch?
Voorwaarde is wel dat we onze manier
van werken en leven grondig herdenken.
Denk je mee?
Meer info & inschrijven

Meer info & inschrijven

Start to Pinterest
DEINZE | 25/11/2017
Pinterest is een virtueel prikbord waar je
jouw mooiste foto’s, interessante
webpagina's en filmpjes op een centraal
punt kunt verzamelen. Zo leg je een

persoonlijke ideeëncatalogus aan. Van
binnenhuisarchitectuur tot recepten, van
kunst tot politiek, van filosofie tot sport: de
mogelijkheden zijn eindeloos. Je gaat
naar huis met een pak tips voor je eigen
Pinterest-account.
Meer info & inschrijven

Viva Verdi!
GENT | 30/11/2017
Bijna iedereen kan het Slavenkoor, de
triomfmars uit Aida of La donna è
mobile meeneuriën. Verdi is een van de
meest geliefde en grootste
operacomponisten. In deze reeks leer je
een krachtige persoonlijkheid kennen die
de Italiaanse opera naar zijn visie
kneedde. Laat je ontroeren door prachtige
melodieën waarin uit elk gezongen woord
drama, passie en emotie klinkt. Als

Wabi Sabi | De schoonheid
van het vergankelijke
EVERGEM | 20/11/2017
In deze belevingsgerichte workshop proef
je van Wabi Sabi, een uit Japan
afkomstige levenshouding. 'Wabi' staat
voor een eenvoudige en nietmaterialistische houding, 'Sabi' voor het
vergankelijke, de tijd die voorbijgaat. We
werken met creatieve middelen en zoeken
naar het ervaren van het niet-volmaakte
als herfstbladeren die glinsteren in de
regen, een verweerde foto of een oude
berenknuffel met één oog.
Meer info & inschrijven

De kracht van vergeving
GENT | 29/11/2017

Vlot werken met je iPad
GENT | 27/11/2017

Als je iemand vergeeft, bevrijd je jezelf
van de macht van degene die jou
gekwetst heeft. Je gevoelens niet
onderdrukken maar ze juist toelaten, is

afsluiter beleven we de uitvoering van het
komische Falstaff in de Vlaamse Opera.
Meer info & inschrijven >> LAATSTE
PLAATSJES!

Je hebt al een iPad maar wil er meer mee
doen? In deze workshop krijg je tips om
efficiënter te werken met je tablet. We
oefenen de meest gebruikte
vingerbewegingen. Je leert stap voor stap
hoe je je toestel beveiligt en contacten
beheert.
Meer info & inschrijven

Digistatie | Online
communicatie-apps
DEINZE | 02/12/2017
In deze interactieve lezing leer je een
aantal communicatie-apps beter kennen.
Gratis videobellen met Skype of
Hangouts, online berichtjes en foto's
versturen met Whatsapp en Viber of
chatten via Facebook Messenger: je
ontdekt alle voordelen en de mogelijke
gevaren.
Meer info & inschrijven

een voorwaarde om bij je eigen kracht te
komen. In deze vierdelige reeks leer
je vergeving te zien als een innerlijk
proces dat je kan bevrijden van wrok,
kwaadheid en bitterheid. Want al is het
soms een hele opgave, vergeven is wel
de weg naar gezondheid, geluk en vrijheid
in je hart.
Meer info & inschrijven

Fit in je hoofd
EVERGEM | 07/12/2017
Stress, piekeren, een dipje, het even niet
goed aankunnen: zo goed als iedereen
heeft er weleens last van. Veel van deze
problemen kan je zelf verhelpen of
voorkomen door een aantal tips toe te
passen. Deze vorming geeft je een kijk op
heel wat mogelijkheden die je eigen
veerkracht kunnen vergroten.
Meer info & inschrijven

Artikels schrijven voor
ledenblad, website of
media
GENT | 07/12/2017
Ben je lid van een vereniging, een club of
een organisatie en wil je kenbaar maken

Filmclub | Leviathan
GENT | 07/12/2017
Ook in tijden van nieuwe media blijft
cinema een medium dat aangrijpt, ontroert
en uitdaagt. Napraten over je filmervaring
is verrijkend voor jezelf en anderen. In de
nieuwe filmclub De zevende kunst
bekijken en bespreken we bekende en
onbekende parels uit de filmgeschiedenis.
In deze editie hebben we het over de
voorlaatste film van Andrej
Zvjagintsev. Leviathan (2014) is een
meesterwerk over een kustdorp aan de
Barentszzee dat geterroriseerd wordt door
een corrupte burgemeester.
Meer info & inschrijven

wat je organiseert of wat je hebt gedaan?
Wil je een bericht schrijven voor lokale
media, voor een schoolwebsite, een blog
of een personeelsblad? In deze workshop
leer je de vuistregels, schrijf je zelf en krijg
je tips over inhoud, stijl en taal waarmee je
zelf aan de slag gaat.
Meer info & inschrijven

Vormingplus Gent-Eeklo verzendt diverse nieuwsbrieven en een driemaandelijks tijdschrift. Je kunt je hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.
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