
 
 

 
 
 
Uitnodiging 
 

 
Donderdag 23 maart 2017 
10.00-16.00u  
Elewijt (Zemst) 
 
Albert Einstein wist het al: creativity is intelligence having fun!  
 
Voor wie? 
Ben je ook zo’n creatief wezen? Iemand die graag bezig is met nieuwe dingen uitproberen, het 
creëren of scheppen van nieuwe dingen?  
 

• Ben je vrijwilliger in een plaatselijke afdeling en zoek je een verfrissende manier om een 
ontmoetingsmoment creatief in te vullen? 

• Maak je mee mogelijk dat mensen met een chronische ziekte op vakantie kunnen gaan en 
ben je zoek je naar inspiratie om vakantiegangers creatief te laten bezig zijn? 

• Wil je als beroepskracht graag inzetten op creativiteit om mantelzorgers te ondersteunen? 
• Ben je nieuwsgierig om kennis te maken, ervaring op te doen met andere manieren creatief 

bezig zijn? 
 

ð Dan nodigen we je graag uit op donderdag 23 maart 2017 in Elewijt. Vrijwilliger, 
beroepskracht… iedereen van harte welkom! 

 
Wat maakt deze inspiratiedag crea voor jou interessant? 

• Je ontmoet beroepskrachten en vrijwilligers die allemaal gebeten zijn door de crea-microbe.  
• Je ontdekt uiteenlopende creatieve invullingen van activiteiten voor mantelzorgers, activiteiten 

van plaatselijke afdelingen, crea tijdens vakantie, … Inspiratie vanuit verschillende 
werkterreinen. Steeds vertrekkend vanuit de kracht en inspiratie van de deelnemers.  

• Je doet concrete ervaring op met een createchniek en leert van het samen bezig zijn.  
 

ð Schrijf je snel in, kom ook jouw inspiratie opdoen, zodat je daarna met hernieuwde energie 
creatief aan de slag kan gaan.  

 
Kom niet met lege handen!  
Maak zelf een cadeautje voor iemand anders en breng dit (mooi ingepakt) mee! Iemand anders maakt 
ook een cadeautje voor jou. Tijdens de samenkomst wisselen we uit.  
 
 
 

Uitnodiging inspiratie- en uitwisselingsdag 
Crea 
 



 
 

 
 
Programma 
 
9.30 – 10.00u  Onthaalkoffie. 
10.00 – 11.00  Kennismaken, doelstelling van de dag duiden en instaswap attenties.  
11.00 – 12.30  Kennismaking met enkele inspirerende voorbeelden 

(Een sprei als rode draad uit Zwijnaarde, creatieve duizendpoten uit 
Peer, een tentoonstelling van creatieve mantelzorgers uit regio 
Mechelen-Turnhout, tentoonstelling van 1000 handpoppetjes uit regio 
Midden-Vlaanderen, creavakantie regio Leuven…)  

12.30 – 13.30  Middagpauze met broodjeslunch 
13.30 – 15.00  Creatieve werkateliers 
15.00 – 15.30  Onderzoeken van de leerervaringen 
15.30 – 16.00  Collectief afronden 
  

 
Praktische informatie 
Inspiratie- en uitwisselingsdag crea 
Donderdag 23 maart 2017 
Elewijt Center 
Tervuursesteenweg 564  
1982 Elewijt (Zemst) 
 
Inschrijven 
Is verplicht en kan via een e-mail naar ryan.trauwkens@samana.be of telefonisch op het nummer 02 
246 47 78 voor dinsdag 21 maart 2017. Vermeld bij inschrijving of je gebruik wenst te maken van de 
gratis pendelbus vanaf het station Mechelen. 
 
Toegankelijkheid 
De locatie is volledig rolwagentoegankelijk. 
Indien je een aangepast middagmaal nodig hebt omwille van medische redenen of indien je een 
relaxzetel wenst te gebruiken (beperkt aantal beschikbaar) kan je dit vermelden bij je inschrijving. Ook 
als je vragen hebt rond vervoer kan je ons contacteren. We zoeken samen naar de beste oplossing. 
 
 
Wegbeschrijving 
Met de wagen (er is voldoende parkeerplaats): 
Via E19 BRUSSEL-ANTWERPEN, afrit 11 Zemst. Volg 
richting Hofstade. Aan de verkeerslichten bij het grote 
kruispunt naar RECHTS, richting Elewijt 400 m verder, 
aan de rechtse kant ligt Elewijt Center  
Via N26 LEUVEN-MECHELEN in Hever de groene 
wegwijzer naar de E19 volgen, Aan de verkeerslichten bij 
het grote kruispunt naar links, richting Elewijt 400 m 
verder, aan de rechtse kant ligt Elewijt Center 
 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf het NMBS-station Mechelen is er een gratis pendelbus. Vertrek aan station Mechelen om 
9.30u, terugrit van Elewijt Center naar station Mechelen na afloop van de inspiratiedag crea om 16u. 
Vermeld duidelijk bij je inschrijving indien je gebruik wil maken van de pendelbus. 
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