Ideeënfestival, Diest
1 juni van 10 tot 22 u.
PRAKTISCHE TIPS BIJ JE INSCHRIJVING
Op kvlv.be/ideeenfestival lees je meer over alle geplande workshops en activiteiten. Je ontdekt
er wat elke activiteit inhoudt en wanneer ze gepland staat op 1 juni.
Activiteiten
Elke deelnemer mag max. twee activiteiten reserveren en doet dit via het online inschrijvingsformulier.
Elke activiteit kreeg een code (bv. A404Z Stijlvol aan tafel). Deze code kan je helpen om je
bezoek aan het Ideeënfestival beter te plannen:
Eerste letter = tijdstip
A, B en C vinden plaats in de voormiddag
D, E en F vinden plaats in de namiddag
G, H en I vinden plaats ’s avonds
Getal van 3 cijfers = locatie
Het eerste cijfer duidt op de algemene locatie. De volgende twee cijfers duiden de specifieke
zaal aan. Deze cijfers vind je ook terug op het stadsplan. Alle locaties zijn op wandelafstand
van elkaar.
100,…
200,…
300,…
400,…
…

=
=
=
=

Grote Markt
Sint-Elizabethgasthuis, Koning Albertstraat 12
Park Cerckel, Michel Theysstraat
Begijnhof, Begijnenstraat

Laatste letter X of Z = kies één van elk
Kies bij je inschrijving voor 1 activiteit met de letter X en 1 activiteit met de letter Z. Dit zorgt
ervoor dat alle deelnemers een evenwichtig dagprogramma kunnen samenstellen.
Extra optie: Hoevepicknick tussen 12 en 14 u.
Via het inschrijvingsformulier kun je een Hoevepicknick als lunch bestellen. Klik op het keuzevak van 12 u. en duidt de hoevepicknick aan. Voor deze hoevepicknick in het mooie park
Cerckel betaal je € 8 extra. Op 1 juni verwelkomen we je graag tussen 12 en 14 u. in park
Cerckel met je ticket. Het is niet mogelijk om deze lunch nog ter plaatse te bestellen. Enkel
beschikbaar mits reservatie via het online inschrijvingsformulier.

BELANGRIJKE INFO
Bij een aantal workshops zijn de beschikbare plaatsen beperkt. Volzet is jammer genoeg
volzet.
Schrijf je tijdig in om de eerste keuze te hebben uit het mooie aanbod van activiteiten.
Inschrijven kan tot 27 mei 2018. Daarna worden ze definitief afgesloten.
Na je inschrijving nog wijzigen naar een andere activiteit of terugbetaling is helaas niet mogelijk.
Er zijn ook een aantal inloopsessies en demonstraties op 1 juni. Op deze sessies ben je ook
van harte welkom!
Na je inschrijving en betaling ontvang je je ticket met een strook voor je gratis proevertje
en drankje. Ruil deze strook aan de KVLV-stand op de Grote Markt in Diest en ontvang een
stadsplan met bonnen voor een proevertje, een drankje en een ideeëndoosje.

OVERZICHT ACTIVITEITEN WAARVOOR JE KUNT INSCHRIJVEN
VIA HET ONLINE INSCHRIJVINGSFORMULIER

Van 10.00 tot 10.45 u.
A410Z
A200X
A425Z
A424Z
A409X
A418X
A600Z
A413Z
A402Z
A415Z
A404Z

Handlettering
Neuzen in dezelfde richting
Cheerleaden
Fermenteren
Walter van Wouwe vrijwilligersinspiratie
Welkom bij alle KVLV groepen
DIY allesreiniger en afwasmiddel
Beewraps maken, laat je inpakken
Weven in snoeihout
Een warm hart voor borstkankerpatiënten
Stijlvol aan tafel

Van 11.15 tot 12.00 u.
B414Z
B419X
B600Z
B422X
B416Z
B426Z
B408X
B405Z
B403Z
B413Z
B410Z
B201X
B411Z
B800X

Een trendy combinatie van jeans en kurk
Meer op maat...
DIY allesreiniger en afwasmiddel
Brood en rozen, welzijnschakels
Relaxeren en beter inslapen
Drums alive
Koen Dewulf
Bloemen in zelfgemaakt frame
Krijtverf, verf voor dummies
Beewraps maken, laat je inpakken
Handlettering
Losse draadjes verbinden
Label met een boodschap
Ontdek de kracht van mantelzorgcafé's

Van 12.00 tot 14.00 u.
Hoevepicknick

Van 12.30 tot 13.15 u.
C424Z
C600Z
C411Z
C414Z
C403Z
C416Z
C200X
C100X
C427Z
C401X
C101X
C412X
C423X
C700Z
C420X
C406X

Fermenteren
DIY allesreiniger en afwasmiddel
Label met een boodschap
Een trendy combinatie van jeans en kurk
Krijtverf, verf voor dummies
Relaxeren en beter inslapen
Neuzen in dezelfde richting
Gezoem op het stadhuis
Dans voluit
Op stap met 2 begijnen
Op ronde met de nachtwachter
Kadervorming inspiratielabo
Bye bye rommel
Zaden oogsten
Facebookadv.: betaalbaar & succesvol
Stop met klagen - Steven Vromman

Van 13.45 tot 14.30 u.
D425Z
D408X
D410Z
D402Z
D700Z
D413Z
D401X
D415Z
D201X
D416Z
D404Z
D100X

Cheerleaden
Koen Dewulf
Handlettering
Weven met snoeihout
Zaden oogsten
Beewraps maken, laat je inpakken
Op stap met 2 begijnen
Een warm hart voor borstkankerpatiënten
Losse draadjes verbinden
Relaxeren en beter inslapen
Stijlvol aan tafel
Gezoem op het stadhuis

Van 15.00 tot 15.45 u.
E426Z
E414Z
E411Z
E410Z
E419X
E422X
E413Z
E405Z
E500Z
E203X
E403Z
E100X
E300Z
E600Z
E407X

Drums alive
Een trendy combinatie van jeans en kurk
Label met een boodschap
Handlettering
Meer op maat...
Brood en rozen, welzijnschakels
Beewraps maken, laat je inpakken
Bloemen in zelfgemaakt frame
Verrassend hip met chrysanten
Aan de slag met inspiratiedoosje 40 dagen
Krijtverf, verf voor dummies
Gezoem op het stadhuis
Zomers boeket in hooivaas
DIY allesreiniger en afwasmiddel
De smoestuinier - Steven Vromman

Van 16.15 tot 17 u.00
F423X
F100X
F414Z
F424Z
F427Z
F600Z
F420X
F417Z
F411Z
F700Z
F409X
F412X
F403Z
F101X
F200X

Bye bye rommel
Gezoem op het stadhuis
Een trendy combinatie van jeans en kurk
Fermenteren
Dans voluit
DIY allesreiniger en afwasmiddel
Facebookadv.: betaalbaar & succesvol
Je weren kun je leren
Label met een boodschap
Zaden oogsten
Vrijwilligersinspiratie - Walter van Wouwe
Kadervorming inspiratielabo
Krijtverf, verf voor dummies
Op ronde met de nachtwachter
Neuzen in dezelfde richting

Van 17.30 tot 18.15 u.
G425Z
G418X
G417Z
G423X
G100X
G404Z
G401X
G201X
G415Z
G408X
G300Z
G410Z
G500Z
G402Z
G600Z
G413Z
G800X

Cheerleaden
Welkom bij alle KVLV groepen
Je weren kun je leren
Bye bye rommel
Gezoem op het stadhuis
Stijlvol aan tafel
Op stap met 2 begijnen
Losse draadjes verbinden
Een warm hart voor borstkankerpatiënten
Koen Dewulf
Zomers boeket in hooivaas
Handlettering
Verrassend hip met chrysanten
Weven met snoeihout
DIY allesreiniger en afwasmiddel
Beewraps maken, laat je inpakken
Ontdek de kracht van mantelzorgcafé's

Van 18.45 tot 19.30 u.
H406X
H403Z
H410Z
H411Z
H200X
H405Z
H421X
H413Z
H500Z
H424Z
H414Z
H422X
H426Z

Stop met klagen - Steven Vromman
Krijtverf, verf voor dummies
Handlettering
Label met een boodschap
Neuzen in dezelfde richting
Bloemen in zelfgemaakt frame
Hoe toegankelijk is jouw KVLV-groep?
Beewraps maken, laat je inpakken
Verrassend hip met chrysanten
Fermenteren
Een trendy combinatie van jeans en kurk
Brood en rozen, welzijnschakels
Drums alive

Van 20.00 u. tot 20.45 u.
I411Z
I424Z
I412X
I414Z
I403Z
I202X
I421X
I101X
I427Z

Label met een boodschap
Fermenteren
Kadervorming inspiratielabo
Een trendy combinatie van jeans en kurk
Krijtverf, verf voor dummies
Lovers in action
Hoe toegankelijk is jouw KVLV-groep?
Op ronde met de nachtwachter
Dans voluit

