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workshops

van de cel cultuur

2018

aan welke workshop zou u
graag deelnemen?
De cel cultuur van het OCMW organiseert gratis
workshops voor volwassenen. Hieronder vindt u de
thema’s van de workshops:

informatica
radio
tuinieren
muziek
cultureel
comité
koken

zijn er nog andere culturele
activiteiten?
Voor informatie over culturele activiteiten in het algemeen (stage voor kinderen, evenement, toneel, voorstelling, muziek, welzijnsactiviteit, ...), kunt u terecht bij onze
cultuurcoördinatoren. U kunt hen ontmoeten tijdens de
permanenties op woensdag en dit van 9.00 uur tot 11.30
uur in de sociale kruidenier B@bel Hut Market.

waar kunt u de foto’s van de
workshops terugvinden?
Een aantal foto’s kunt u terugvinden op de
Facebookpagina van PIE KONIJN. Like de
pagina om de activiteiten te volgen.

hoe inschrijven?
Als u aan een workshop wenst deel te nemen, schrijf u
dan in:
tijdens de permanenties van de cel cultuur op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in de sociale kruidenier
B@belHut Market, de Selliers de Moranvillelaan 91

U kunt ook vragen om de foto’s tijdens de culturele
permanenties te bekijken.

per telefoon
Catherine Groslambert 02/482 16 48
Senso Nzuzi 02/482 27 63

Als u niet op de foto’s wenst te staan, dan kunt u dit
altijd melden.

per e-mail aan cultuur@cpas-ocmwberchem.brussels

Let op: Sommige activiteiten kunnen worden
aangepast of worden uitgesteld.
Informeer u steeds bij de cel cultuur.

workshop informatica

workshop koken

Wat?

Wat?

Wat?

Wat?

- Creëren en beheren van een mailbox
- Verkennen van de sociale netwerken
- Een leertraject afgestemd op uw behoeften!

Samen koken en genieten van een lekkere maaltijd onder
leiding van een lesgeefster duurzame keuken. Tijdens
de eerste workshop zullen de deelnemers het programma
van de workshop bepalen.

Stel samen met ons het activiteitenprogramma op
(uitstapjes, creatieve workshops enz.) en neem deel
aan de groepsactiviteiten.

Initiatie radio. Uitspraak, radio-opname, reportage
enz.

Wanneer?
Elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur

Waar?
In de sociale kruidenier B@belHut Market

Wanneer?
Een vrijdag per maand van 11.00 tot 14.30 uur
2 februari - 2 maart - 30 maart - 4 mei - 1 juni - 6 juli

Waar?
In de keuken van de sociale kruidenier

cultureel comité

Wanneer?
Elke 3de donderdag van de maand van 9.30 tot
11.30 uur

Waar?
Afspraak aan het onthaal van het OCMW

Workshop radio

Wanneer?
Elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur

Waar?
In de sociale kruidenier B@belHut Market

workshop tuinieren

workshop muziek

Wat?

Wat?

Kweek je eigen groenten, volg de seizoenscyclus en
geniet samen met ons van de natuur!

Word lid van de band ‘Alliance 10-82’. Zang en
muziekinstrumenten (gitaar, piano, drums) op
het programma.

Wanneer?

Wanneer?

Elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Elke donderdag van 9.00 tot 16.00 uur

Waar?

Waar?

Moestuin Pie Konijn

In het cultureel centrum De Kroon

