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Altijd Geslaagd Zuid-Hageland
Ben je geïnteresseerd in de wereld rondom jou? Ontmoet je graag mensen en
ontdek je graag nieuwe dingen? Of ben je gewoon graag bezig? Dan is dit boekje
echt wel iets voor jou.
Lees verder en ontdek een gevarieerd aanbod aan lezingen, workshops,
uitstappen en cursussen. Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter, Zoutleeuw en
Vormingplus Oost-Brabant koppelen hun wagons aan elkaar. We bieden samen
deze brochure aan. Een uitnodiging om mee op de trein te springen en jezelf
te verrijken. Met nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en een pak nieuwe
vrienden.
Neem alles rustig door en schrijf je in via het inschrijfpunt in jouw gemeente of
op www.vormingplusob.be. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen. Nieuwe
ideeën of voorstellen zijn ook altijd welkom.
Tot binnenkort!

www.geetbets.be
www.kortenaken.be

www.landen.be
www.linter.be

www.zoutleeuw.be

www.vormingplusob.be
Vormingplus Oost-Brabant organiseert cursussen, workshops, lezingen, uitstappen en projecten.
Je vindt de driemaandelijkse Vormingpluskrant met het aanbod in heel Oost-Brabant bij de
verschillende inschrijfpunten (zie pagina 14). Of vraag jouw exemplaar bij Vormingplus
(www.vormingplusob.be, 016 525 900).
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Kunst – Crea / workshop

Verzorgingsproducten maken met kruiden
An Schellekens

Welke kruiden zijn geschikt voor een goede huidverzorging? Herboriste An weet er alles over. Ze vertelt hoe je
kruiden samen met gezonde ingrediënten kan verwerken tot aangename verzorgingsproducten. Je gaat naar
huis met een zelfgemaakte dagcrème, klovenzalf en
tandpasta. De lesgeefster demonstreert daarnaast hoe
je een scrub, masker, lotion en massageolie maakt. Je
krijgt eveneens uitleg over nachtcrème en handcrème.
Een kopje heerlijke kruidenthee en een koekje maken
deze gezellige avond helemaal af.

Dinsdag 16/01 van 19:30 tot 22:30
Gemeentehuis Geetbets
Dorpsstraat 7
Geetbets
€ 35 (€ 26 reductieprijs*)

Materiaalkosten € 18 inbegrepen. Meebrengen: kleine
kookpot, pannenlap, handdoek en washandje.

Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Haal meer uit je Android smartphone
Peije Van Klooster

Wil je met je Android smartphone meer doen dan bellen en sms’en? Dan is deze workshop iets voor jou.
Je agenda en mail beheren, apps installeren en gebruiken, foto’s nemen en bewerken, stem en geluid
opnemen, een route plannen of je smartphone als
muziekspeler gebruiken: je leert het allemaal.
Meebrengen: eigen smartphone met Android besturingssysteem (bij twijfel: contacteer je verkoper!). Om
apps te kunnen installeren, heb je een e-mailadres
nodig waarop je via een browser (bijvoorbeeld Google
Chrome) kan inloggen. Breng dus zeker de logingegevens mee van je smartphone.
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Dinsdag 23 en 30/01 van 19:30 tot 22:30
‘t Dorp (zaal)
Dorpsplein 33
Kortenaken
€ 32 (€ 24 reductieprijs*)

Kunst – Crea / workshop

Kalligrafie met kabouterletters
voor jong en oud

24/9 van
Zaterdag 3/02 van Dinsdag
9:00 tot 12:00
Bibliotheek Kortenaken
Krawatenstraat 38
Kortenaken
€ 18 (€ 13 reductieprijs*)

Nicole Deputter

“Kabouterletters? Om sprookjes te schrijven?”, vraagt
je (klein)kind. Wie weet... Jullie kunnen de ronde
speelse vormen ‘met voetjes’ alvast samen inoefenen.
De letters zijn afgeleid van oude typemachines en
het middeleeuwse schrift waar Karel de Grote zo dol
op was. Haal snel pen, papier en inkt. Dit wordt een
leuke workshop voor jong en oud. Een namiddag om
samen van te genieten.
Meebrengen: Redispen en pennenstok (beide kan je
ook aankopen tijdens de workshop aan € 1,50/stuk),
oefenpapier met ruitjes, meetlat, potlood, gom, inktpotje met gewone vulpeninkt of ecoline, eventueel een
vouwbeen om vouwen scherp te maken, vodje om je
pen te reinigen. Per ingeschreven volwassene kan 1
kind (minimum 8 jaar) gratis deelnemen.

Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Werken in ‘the cloud’
Nathalie Scheepmans

‘The Cloud’ is helemaal hot en happening. Doordat
internetsnelheden zo gegroeid zijn, is het immers
mogelijk om een groot bestand binnen een paar seconden naar een andere computer te sturen. In deze
cursus bekijken we wat cloudopslag is en wat de beste opties zijn. We staan ook stil bij de mogelijkheid
om vanuit je browser documenten en rekenbladen aan
te maken en te bewerken. Daarvoor zijn geen extra
programma’s nodig. Last but not least leer je hoe
je bestanden en documenten op een veilige manier
deelt met anderen.

Dinsdag 13/02 van 19:30 tot 22:30
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
€ 14 (€ 10 reductieprijs*)

Je werkt op je eigen laptop (Windows-toestel).

5

Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Inleiding in de digitale fotografie
Wout Debeuckelaer

Heb je thuis een digitaal fototoestel, maar weet
je niet goed hoe je dat moet gebruiken? Wil je de
handleiding eindelijk eens helemaal doorworstelen en
basisbegrippen als focus, sluitertijd en diafragma begrijpen en toepassen? In deze inleidende cursus leer
je stap voor stap je camera kennen en voorspellen
welke instelling welk resultaat zal geven. Voortaan ga
je voor meer dan de automatische stand! We combineren praktijkopdrachten met theorie. Er is veel ruimte voor vragen en bespreking van foto’s.

Maandag 19 en 26/02, 5, 12 en 19/03
van 20:00 tot 22:30
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 63 (€ 47 reductieprijs*)

Meebrengen: eigen digitale camera met bijhorende kabels en handleiding.

Milieu – Natuur / cursus

Zuinig omgaan met water
Anja Aerts

Water kost steeds meer. Met enkele nuttige tips gaat
je verbruik naar beneden. Zo bespaar je heel wat centen! Regenwater recuperen is zeker een slim idee. In
deze sessie leer je meer over het onderhoud van waterputten en hoe je de filter schoonmaakt. En wist je
dat een waterontkalker ook nuttig kan zijn? Daardoor
gaan je elektrotoestellen langer mee en heb je minder was- of schoonmaakproduct nodig voor evenveel
schuim. Zelfs je shampooverbruik daalt. Kortom, deze
cursus is goed voor je portemonnee én het milieu!
Oefenmateriaal inbegrepen.
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Donderdag 22/02 van 19:00 tot 21:30
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
Gratis

Kunst – Crea / workshop

Theeworkshop
Christa Neven

Thee is zoveel meer dan alleen maar warme drank.
Thee is een genietmoment, een ritueel. Een beleving
van kleuren, geuren en smaken, een feest voor de
zintuigen. Theesommelier Christa laat je een aantal
theetjes proeven met aangepaste zoete maar ook hartige hapjes. Je komt bovendien meer te weten over de
productie en het verwerkingsproces van de verschillende soorten thee. Welke is jouw favoriet?

Maandag 26/02 van 19:30 tot 22:00
Zolderverdieping Lakenhalle
Grote Markt
Zoutleeuw
€ 22 (€ 16 reductieprijs*)

Proevertjes inbegrepen.

Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Maak je Android-tablet kindvriendelijk
Nathalie Scheepmans

Internet biedt kinderen een schat aan mogelijkheden.
Maar er zijn toch ook wel wat risico’s. De jonge websurfers actief begeleiden, voorkomt heel wat problemen. Daarnaast kan je er ook voor zorgen dat een
deel van de gebruiksfuncties van een tablet wordt afgeschermd. Ontdek hoe je je Android-toestel omvormt
tot een veilige speel- en leeromgeving.

Dinsdag 27/02 van 19:30 tot 22:30
AC Aen den Hoorn (zaal Uithem)
Aen den Hoorn 1 (zaal tgov GC De Passant)
Zoutleeuw
€ 14 (€ 10 reductieprijs*)

Je werkt op je eigen Android-tablet. Bij twijfel: check
bij je verkoper of je een Android-toestel hebt. Om apps
uit de ‘playstore’ te kunnen installeren, heb je een
gmail-mailadres nodig waarop je via een browser (bijvoorbeeld Google Chrome) kan inloggen. Registreer je
dus op voorhand bij google voor een gmailadres en/of
breng je login van je gmailadres mee naar de cursus.
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Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Je digitale voetsporen online
Ilse Depré

We laten allemaal sporen na op het internet. Maar wie
ziet al die berichten, foto’s en video’s die je online
zet? Welke persoonlijke gegevens krijgen de makers
van apps te zien als je een spelletje speelt? En waarom tonen online advertenties net die producten waarnaar je op zoek bent? Tijdens deze infosessie gaan
we dieper in op onze online privacy. Je leert hoe je
bewuster kan omgaan met sociale media, reclame en
apps. Je krijgt heel wat veiligheidstips voor Facebook
en co.

Donderdag 8/03 van 14:00 tot 16:00
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
€ 9 (€ 6 reductieprijs*)

Dit is een demonstratie met mogelijkheid vragen te
stellen. Je werkt niet zelf op een pc.

Milieu – Natuur / workshop

Potverse groenten
uit je eigen minimoestuin
Kathleen Bervoets

Enkel een terras of stadstuin en toch verse groenten en kruiden telen en oogsten? Dat kan! Ook in
potten kan er een leuke en lekkere moestuin worden
aangelegd. In deze workshop kom je te weten wat je
nodig hebt om eetbare planten te kweken in bakken
en potten. Wat kun je zoal kweken? Welke grond gebruik je en hoe begin je eraan? Al deze informatie
wordt al doende geleerd zodat je op het einde van de
avond met een gevulde ‘groentenpot’ onder de arm
naar huis gaat.
Inbegrepen: één grote pot, potgrond en plantgoed.
Ism Velt
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Donderdag 8/03 van 19:30 tot 22:00
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 25 (€ 19 reductieprijs*)

Kunst – Crea / workshop

Maak zelf je eigen bijenwasdoek
Mimi Deploige

Wil jij een duurzaam alternatief voor plasticfolie en
zilverpapier? Met een bijenwasdoek kan je op een veilige manier voedsel bewaren en potten afdekken. Het is
ook prima bruikbaar om boterhammen en fruit mee te
nemen naar school of werk. Benieuwd hoe je bijenwasdoeken maakt? Imker Mimi van BeeFriendly ontwikkelde haar eigen techniek. Tijdens de workshop vertelt ze
ook honderduit over de wondere wereld van de bijen.

Zaterdag 10/03 van 10:00 tot 13:00
Gemeentehuis Geetbets
Dorpsstraat 7
Geetbets
€ 36 (€ 27 reductieprijs*)

Materiaal inbegrepen. Meebrengen: 2 badhanddoeken
en eventueel een wat ouder strijkijzer om de was in
te strijken.

Kunst – Crea / workshop

Wabi Sabi: juwelen van papier
Ana Klewais

Maak je eigen unieke halsketting volgens de Japanse levenskunst Wabi Sabi - het zien van schoonheid in het onvolmaakte. De techniek met zijdepapier zorgt voor veel mogelijkheden. Je kiest je eigen vormen en kleuren of werkt naar een
voorbeeld. Breng je een kledingstuk mee, dan kan je kleur en
stijl daar volledig op afstemmen. Je gaat met een afgewerkte
halsketting naar huis. Perfect in zijn onvolmaaktheid.

Woensdag 14/03 van 13:00 tot 17:00
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 28 (€ 21 reductieprijs*)

Materiaal inbegrepen. Meebrengen: haardroger en eventueel een kledingstuk.

Gezondheid – Zorg / cursus

Van vermoeidheid naar vitaliteit.
Hoe voorkom je een burn-out?

Donderdag 22/03 van 19:30 tot 21:30
Bibliotheek Kortenaken
Krawatenstraat 38
Kortenaken
€ 9 (€ 7 reductieprijs*)

Greet Meskens

Een lichaam dat al jaren tal van fysieke signalen geeft
dat je moet rusten, kan ‘opgebrand’ raken. Een aantal
mensen negeert deze signalen. Anderen luisteren en
passen hun context aan. Nog anderen reageren met
veerkracht en lijken elke situatie goed op te vangen.
In deze infosessie krijg je een beeld van wat een burnout precies is, welke signalen belangrijk zijn en hoe je
overspanning voorkomt. Raak niet opgebrand! Je krijgt
tips aangereikt om het heft opnieuw in handen te nemen. De focus ligt op de versterking van je veerkracht.
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Kunst – Crea / workshop

Oude meubeltjes en decoratiestukken
opknappen

Zaterdag 24/03 van 10:00 tot 16:00
Ontmoetingscentrum De Linde
Ransbergstraat 26 A
Linter
€ 60 (€ 45 reductieprijs*)

Marleen Peetermans

In deze workshop krijg je een hele dag de kans oude
spullen of schatten van op zolder een verweerde of
moderne look te geven met kalkverf. Als het nodig is
werken we met een speciale primer, waardoor bijna
elk oppervlak overschilderbaar is, en met verf waarbij
je niet al te veel moet schuren. Je bereidt de ondergrond voor en gaat vervolgens aan de slag met
speciale technieken zoals ceruseren, doorschuren en
‘colour washes’. Je werkt af met een beschermende
laag. Op het einde van de dag keer je huiswaarts met
een uniek en duurzaam gepimpt pronkstuk!
Materiaal, oefenpaneeltjes en klein decoratiestuk inbegrepen. Meebrengen: een groot en een klein voorwerp
(mat geschuurd) dat je wil restylen. Verder ook nog:
vodden die niet pluizen (katoen) en enkele bokaaltjes
met deksel om wat producten mee naar huis te nemen.

Samenleving – Levensvisies / cursus

Aantrekken en behouden van bestuursleden
Debby Nivelle

Wat motiveert mensen om zich in te zetten voor hun
vereniging of organisatie? Wat maakt jouw organisatie aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers? En hoe kan
je deze nieuwe vrijwilligers aantrekken om je bestuur
en je vereniging te versterken? In deze workshop ga
je dieper in op deze vragen en denk je verder na over
een eigentijds vrijwilligersbeleid dat bij jouw vereniging of organisatie past.
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Woensdag 28/03 van 19:00 tot 22:00
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
€ 15 (€ 11 reductieprijs*)

Kunst – Crea / workshop

Introductie in de wereldkeuken: Indonesië
Irien Damayanti

Hou je van Indonesië? Van de lekkere keuken én de
boeiende cultuur? Irien Damayanti leert je hoe je Indonesische gerechten op een makkelijke manier bereidt.
Van echte nasi en bami goreng over lekkere loempia’s
tot overheerlijke satés met pindasaus ... Verder kom
je meer te weten over traditionele Indonesische ceremonies, lokale klederdracht en batikkunst. Reis je mee
naar de archipel van 17.500 eilanden in Zuidoost-Azië?

Dinsdag 17/04 van 19:00 tot 21:00
GC Amfi
Stationsstraat 30
Landen
€ 20 (€ 15 reductieprijs*)

Meebrengen: mesje, plankje en schort.
Ingrediënten inbegrepen.
Ism Wereldkleur

Milieu – Natuur / workshop

Eenvoudig vermeerderen van planten
Carla Borremans

Wil je goedkoop en eenvoudig nieuwe buitenplanten opkweken? Dat kan op vele verschillende manieren. Tijdens
deze workshop krijg je meer uitleg over stekken, zaaien,
afleggen, enten, enz. Daarna ga je zelf aan de slag, want
oefenen en experimenteren is leren. Je gaat uiteraard
nog niet naar huis met een volwaardige plant, maar het
begin is wel gemaakt.

Zaterdag 21/04 van 9:30 tot 12:30
Gemeentehuis Geetbets
Dorpsstraat 7
Geetbets
€ 26 (€ 19 reductieprijs*)

Zeker meebrengen: scherp mesje en snoeischaar. Indien
je erover beschikt mag je meebrengen: plastic of stenen
bloempotjes, eigen levend plantmateriaal waarmee je
aan de slag kan gaan.

Samenleving – Levensvisies / lezing

Religie, geweld en beeldvorming
Jonas Slaats

Religie is bijzonder ontvlambaar, zegt onze basisintuïtie. “Wanneer godsdienst de regels van de maatschappij bepaalt, moét het wel mislopen! De hedendaagse
spanningen rond extremisme en terrorisme bevestigen
dat toch? Nee, een neutrale publieke ruimte geniet de
voorkeur: religie hoort thuis in de private sfeer.” Zijn
deze veronderstellingen echt zo vanzelfsprekend? Sociaal activist Jonas Slaats (Kif Kif) neemt de beeldvorming rond religie en geweld onder de loep en ontdekt
heel wat onverwachte nuances.

Donderdag 26/04 van 20:00 tot 22:00
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
Vrije bijdrage
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Computer – Techniek – Wetenschap / workshop

Digitale natuurfotografie in het Vinne
Ernst Gülcher - Gids voor VHM

In Zoutleeuw ligt het Vinne, het grootste natuurlijke meer in Vlaanderen. Ontdek de weergaloze pracht
van dit natuurgebied en leg je wandeling vast met je
smartphone of digitale camera. De gids - zelf natuurfotograaf - geeft je bij de start en tijdens de wandeling
een heleboel tips om betere natuurfoto’s te maken.

Zaterdag 28/04 van 13:30 tot 17:00
Provinciedomein ‘Het Vinne’ Zoutleeuw
Ossenwegstraat 70
Zoutleeuw
€7

Afspraak aan de parking van het Vinne om 13:30 stipt.
Je gebruikt je eigen digitale fototoestel of smartphone.

Kunst – Crea / workshop

Van pallet tot tuinmeubel
Anja Aerts

Mooie dingen hoeven niet altijd nieuwe dingen te
zijn. Ook met recupmateriaal kom je een heel eind. In
deze workshop leer je een meubel maken uit palletten. Je gaat aan de slag met cirkelzaag, decoupeerzaag en boormachine. De lesgever besteedt gelukkig
ook aandacht aan veilig werken. Zo kan je zonder
kleerscheuren met je unieke tuinexemplaar naar huis!

Zaterdag 5/05 van 10:00 tot 14:30
Servaas (zaal)
Kersbeekdorp 16
Kersbeek-Miskom
Vrije bijdrage

Wie kiest om een stoel te maken, betaalt ter plaatse
€ 3,50 aan de lesgever voor extra schroeven, bouten,
rondellen, moeren en haken. Meebrengen: plooimeter,
potlood, grof schuurpapier.

Milieu – Natuur / uitstap

Bezoek aan zelfoogstboerderij
De Koningsbemde
Ilse De Ruyter

In januari 2015 startte Ilse De Ruyter de eerste CSA (Community Supported Agriculture) en zelfoogstboerderij in
Hoeleden. ‘De Koningsbemde’ werd een plek waar bodem,
planten, dieren, groenten en fruit, oogsters en boerin,
koning zijn - met respect voor elkaar. Benieuwd hoe deze
nieuwsoortige landbouw in zijn werk gaat? Wandel dan
mee met Ilse over de akker en kom alles te weten over
haar project waar ecologische landbouw, zelfoogst en voeling met het veld, landbouw en boer centraal staan. Na afloop kan je nog genieten van een proevertje van het veld.
Ism De Koningsbemde
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Zaterdag 5/05 van 14:00 tot 16:30
De Koningsbemde
Pottelbergstraat 8
Hoeleden
Vrije bijdrage

Kunst – Crea / workshop

Klussen voor beginners
Filip Keymeulen

Een vakman voor een kleine klus? Dat doe je sneller zelf!
Filip geeft je info over het basisgereedschap van een
klusser en leert je hoe je zelf gaten boort, oude verflagen
afschuurt, siliconen verwijdert en opnieuw aanbrengt...
Problemen met sanitair of elektriciteit? Hier leer je de
basis: een lekkende kraan of een verstopte afvoer repareren, een verlengsnoer maken of een lamp ophangen.
Weinig tot geen ervaring? Dan is deze cursus voor jou!

Dinsdag 8, 15 en 22/05 van 19:30 tot 22:30
GC De Passant
Aen den Hoorn 12
Zoutleeuw
€ 52 (€ 39 reductieprijs*)

Klusmateriaal € 5 inbegrepen.

Kunst – Crea / workshop

Zomerse cocktails met zelfgemaakte
ingrediënten

Dinsdag 15/05 van 19:30 tot 22:30
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 28 (€ 21 reductieprijs*)

Ann Koekepan

Een lekkere, verfrissende cocktail met zelfgemaakte siroopjes en likeuren? Ontdek hoe je die maakt tijdens
deze workshop! Eerst komt de siroop aan bod, helemaal
aangepast aan jouw smaak. Vervolgens wagen we ons
aan enkele likeurtjes. Leuk om weg te geven of om
mee uit te pakken bij je volgende familie-, vriendenof buurtfeest! En dan mengen. Verschillende cocktails
(én mocktails zonder alcohol) passeren de revue en je
krijgt tips voor bijpassende hapjes. Als toetje maken
we van onze lekkere siroop en drank nog een sorbet.
Ingrediënten (o.a. de alcohol) inbegrepen. Meebrengen: schort, snijmesje en plank, enkele afsluitbare flesjes om proevertjes mee te nemen.

Kunst – Crea / cursus

Spaans op reis voor beginners
Yolanda Ordonez Molina

Dinsdag 22 en 29/05, 5 en 12/06 van 20:00 tot 22:30
AC Aen den Hoorn (zaal Uithem)
Aen den Hoorn 1 (zaal tgov GC De Passant)
3440 Zoutleeuw
€ 58 (€ 43 reductietarief*)

Reisplannen naar een Spaanstalige streek? Een
Zuid-Amerikaanse vriend of collega? In deze korte
reeks oefenen we eenvoudig Spaans om je zelfredzaam te maken. Jezelf voorstellen, de weg vragen,
tellen en betalen, een reservatie maken ... De nadruk
ligt op mondelinge vaardigheden: een basiswoordenschat en enkele uitspraakregels. En vooral veel oefenen en er plezier aan beleven. Hola, que tal?
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Inschrijven
Je kan je online inschrijven op www.vormingplusob.be
Vermeld steeds je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Je inschrijving is pas definitief na betaling
(binnen de 7 dagen na inschrijving).
Inschrijven voor alle activiteiten uit deze brochure kan ook in een van volgende inschrijfpunten
(tijdens de openingsuren):
• Bibliotheek Geetbets – Dorpsstraat 5 – 3450 Geetbets
(011 58 65 51 - bib@geetbets.be)
• Cultuurdienst Geetbets – Dorpsstraat 7 – 3450 Geetbets
(011 58 65 42 - iv@geetbets.be)
• Bibliotheek Kortenaken – Krawatenstraat 38 – 3470 Kortenaken
(011 59 75 18 - kortenaken@bibliotheek.be)
• Cultuurdienst Kortenaken – Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken
(011 58 62 72 - cultuurdienst@kortenaken.be)
• Bibliotheek Landen – Stationsstraat 31A – 3400 Landen
(011 88 79 06 - landen@bibliotheek.be)
• Cultuurdienst Landen – Stationsstraat 29 – 3400 Landen
(011 88 03 16 - cultuur@landen.be)
• Bibliotheek Linter – Grote Steenweg 66A – 3350 Linter
(011 78 10 77 - linter@bibliotheek.be)
• Gemeente Linter – Helen-Bosstraat 43 – 3350 Linter
(011 78 91 30 - info@linter.be)
• Bibliotheek Zoutleeuw – Aen den Hoorn 16 – 3440 Zoutleeuw
(011 94 90 60 - bibliotheek@zoutleeuw.be)
• GC De Passant – Aen den Hoorn 12 – 3440 Zoutleeuw
(011 94 90 51 - cultuur@zoutleeuw.be)
Meer info over het aanbod vind je op www.vormingplusob.be of de website van je gemeente.

Annuleren
Indien je niet kan deelnemen aan een activiteit waarvoor je bent ingeschreven, laat je het zo snel
mogelijk weten. Zo krijgen ook mensen op de wachtlijst de kans om deel te nemen.
Annuleer je:
• meer dan 7 werkdagen voor de start van de activiteit? Dan krijg je een terugbetaling van 75% van
het inschrijvingsgeld.
• minder 7 werkdagen voor de start van de activiteit? Dan krijg je geen terugbetaling.
Opgelet: er is geen terugbetaling voor activiteiten met een prijs lager dan e 8.
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Is er iets wat je tegenhoudt om je in te schrijven?
Heb je iets extra nodig om onze cursussen te volgen? Kunnen we het je ergens gemakkelijker maken?
Bijvoorbeeld met een groter lettertype, meer pauzes, een tolk gebarentaal … Of moet je af en toe eens
kunnen bewegen? Ben je bang dat het niveau te hoog zal liggen? Heb je last van een aandoening? Geef
ons een seintje en samen zoeken we naar een oplossing: 016 525 905 of tiny.alaerts@vormingplusob.be.
Is het moeilijk om je op voorhand vrij te maken voor een activiteit? Ken je je uurrooster pas later?
Heb je goede en slechte dagen, bijvoorbeeld door een ziekte? Laat het ons weten vóór je inschrijft.
* Altijd Geslaagd Zuid-Hageland wil een betaalbare prijs aanbieden voor iedereen.
We hanteren een standaard- en een reductietarief (25% vermindering op het standaardtarief indien
dit hoger is dan e 8). Krijg je een werkloosheids- of een ziekte-uitkering of val je onder het OMNIOstatuut? Dan betaal je het reductietarief. Dit duid je zelf aan bij je inschrijving, wij bellen je dan
even op voor het juiste statuut.
Is het reductietarief nog te hoog voor jou? Neem dan zeker contact op met Tiny Alaerts, we bepalen
samen een redelijke prijs.
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Zuid-Hageland

Altijd Geslaagd Zuid-Hageland is een samenwerking van:

v.u. Stadsbestuur Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen.
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