cluster vrije tijd

UiTin1770 gaat digitaal
Digitale workshops geven zin aan je (lockdown-)vrije tijd
Het ziet er naar uit dat we ook in 2021 nog een tijdje in ons kot zullen moeten blijven. Jammer, maar geen
nood: ook voor de komende wintermaanden hebben we enkele inspirerende en creatieve workshops
(volledig online!) klaargestoomd in samenwerking met Vormingpluscentrum Archeduc.
In de maanden september en oktober hebben we nog enkele voorstellingen en workshops coronaproof
kunnen organiseren, maar vanaf november zijn we overgeschakeld op (digitale) alternatieven, zoals de
digitale poëtische hulde ‘Likert tijdens WOII’, het senioren-ontbijtpakket aan huis of de online-workshops
‘Natuurafdruk in kleiservies’ en ‘Zalige badmomenten met DIY-wasemultie’.
Als de coronacrisis ons de voorbije maanden iets geleerd heeft, dan wel dat fysieke en mentale gezondheid
van onschatbare waarde zijn. Wij bieden een educatief, online aanbod rond gezondheid, creativiteit en
digitale vaardigheden. Zo geef je ook thuis op een inspirerende manier kleur aan je vrije tijd.
Illustraties maken met verfsjablonen – 10/01/2021
Met verfsjablonen kan je prachtige illustraties maken. Tijdens deze workshop toont
Jonas hoe je met een minimum aan materiaal thuis zelf aan de slag kan gaan. Je leert
laagje per laagje een compositie opbouwen. Het resultaat kan je zo aan de muur
hangen of als wenskaart gebruiken.
Tips voor mooie familiefoto’s – 27/01/2021
Hoe maak je een leuke foto van je gezin of een mooi
je geliefde? Tijdens deze sessie geeft fotograaf Peije je een
haalbare tips om zowel binnen als buiten beter te

portret van je kind of
reeks praktische en
fotograferen.

Sneller wifi in huis – 21/02/2021
Heb je soms last van slecht bereik of een trage en haperende draadloze
internetverbinding? Daar zijn vaak één of meerdere redenen voor. Tijdens deze
sessie geeft netwerkspecialist Dirk Nys je tips om wifiproblemen aan te pakken. We
maken ook tijd voor vragen van de deelnemers.

Natuurlijke voeding – 28/02/2021
Hoe begin je aan een meer natuurlijke voedingsstijl? Wat heb je best in je voorraadkast
staan als je gezond, lekker én natuurlijk wil (leren) koken? Tijdens deze webinar deelt Kim
een hoop praktische tips en recepten die je hopelijk zullen inspireren om meteen van
start te gaan.
Mandala tekenen met dot art – 21/03/2021
Een mandala is een geometrisch patroon, meestal rond met symmetrische elementen. In
deze online workshop experimenteren we met effect liners en de dot techniek om zelf
een mandala te vormen. Je bouwt je ontwerp op uit stippen die je zorgvuldig en één voor
één plaatst op een cover van een schriftje.
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Meer balans tussen werk en privé – 24/03/2021
Vind je het moeilijk om rustig en gebalanceerd te leven? Hoe voorkom je dat je elke
avond uitgeblust in de zetel neerploft na een drukke werkdag? Linda Vandevelde geeft je
tijdens deze online sessie een reeks concrete tips & tricks die je makkelijk zelf kan
toepassen.
Alle digitale workshops kosten 7 euro. Plaatsen beperkt!
Meer info
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/cultuur/workshops-en-cursussen
https://www.archeduc.be/nieuw-online-aanbod-voor-2021
uit@liedekerke.be
tel. 053 64 55 82

Een terugblik op de digitale workshop ‘Natuurafdruk in kleiservies’ met Ellen Wijnant, 18 deelnemers haalden hun DIYkleipakketje af in het vrijetijdshuis en maakten thuis de mooiste schalen of borden in klei. Ellen bakt ze nu af in haar
keramiek-oven.
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