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September – december 2018

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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Samenleving – Levensvisies / cursus

Gemeenteraadsverkiezingen.
Wat, hoe en waarom!

Woensdag 19/09 van 19:30 tot 21:30
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
Gratis

Bart Schoovaerts

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de
deur. Om de 6 jaar worden we verwacht een stem uit
te brengen voor de gemeenteraad. Het behoort tot
de democratische spelregels van onze samenleving.
Hoe werkt onze democratie? Wat gebeurt er met die
stem? Heeft het zin om te gaan kiezen? Wie mag er
stemmen? Op deze en vele andere vragen proberen we
deze avond een antwoord te geven.
Deze activiteit is gratis dankzij Altijd Geslaagd
Zuid-Hageland.

Milieu – Natuur / uitstap

Bezoek aan een windmolenpark
Jan Caerels

Tijdens deze korte uitstap leer je een moderne windturbine van dichtbij kennen. Je krijgt ter plaatse inzicht in de werking van deze gigantsiche molens. De
molen zelf is niet toegankelijk, maar een deskundige
wijst je alle details aan waar windenergie wordt omgezet in elektriciteit. Hoeveel wekt zo’n turbine op?
Hoe past de turbine zich aan aan de wind? En hoe
wordt de stroom getransporteerd tot bij de verbruikers? Daarnaast zoomen we in op de maatschappelijke voor- en nadelen van windenergie, en het samenspel van overheden en de energiesector om dergelijke
investeringen te realiseren.
Plaats van afspraak: aan de 1ste windturbine, op de
kruising van de straten Trommel en Hannuit te Gingelom.
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Zaterdag 29/09 van 14:00 tot 16:00
Windmolenpark Gingelom
Trommel
Gingelom
€ 10 (€ 7 reductieprijs*)

Kunst – Crea / cursus

Kennismaken met kalligrafie
Nicole Deputter

In dit computertijdperk tokkelen we met z’n allen op
het toetsenbord en krijgt ‘schoonschrift’ nog maar
weinig aandacht. Nochtans is het schrijven van sierletters zeer ontspannend. In deze reeks maak je kennis met kalligrafie en leer je de verbanden tussen de
lettervormen herkennen en begrijpen. We starten met
een pennenstok, Brause pen en een potje vulpeninkt
op ruitjespapier. Op het einde van de les maken we
een mooie vouwkaart die we afwerken met kleurpotloodjes.

24/9 van
Woensdag 3/10, 17/10 en 24/10 vanDinsdag
9:30 tot 12:30
Bibliotheek Kortenaken
Krawatenstraat 38
Kortenaken
€ 49 (€ 37 reductieprijs*)

Meebrengen: Brause pen 3 mm en pennenstok (beide
kan je ook aankopen tijdens de cursus aan € 1,50/
stuk), oefenpapier met ruitjes, meetlat, potlood, gom,
inktpotje met gewone vulpeninkt of ecoline (geen kalligrafie inkt), vodje om je pen te reinigen. Overig materiaal € 6 inbegrepen.

Kunst – Crea / workshop

Tasjes in kurkleder
Irina Van Goethem

Kurkleder is soepel, spatwaterbestendig, slijtvast en
ecologisch verantwoord. In deze workshop ga je ermee
aan de slag en maak je een pennenzak, een portefeuille en een clutch waarin je gsm past. Een laptoptas
kan ook! Kiezen voor een kurkproduct is kiezen voor
natuurlijk, hernieuwbaar materiaal. Er worden immers
geen bomen gekapt bij het oogsten van kurk. De kurkeik is in staat zijn schors in negen jaar te vernieuwen
waarna de volgende oogst kan plaatsvinden. Daarenboven is kurk een prima alternatief voor mensen die geen
dierlijke producten willen gebruiken.

Maandag 8/10, 15/10 en 22/10 van 19:30 tot 22:30
GC De Passant
Aen den Hoorn 12
Zoutleeuw
€ 59 (€ 45 reductieprijs*)

Materiaal € 10 inbegrepen. Meebrengen: naaimachine, garen, klemmetjes, patroonpapier, pen en lat, eventueel snijmat
en mesje. Voor portefeuille en clutch: magneetknop, rits van
20 cm, een leuk stofje voor de binnenkant, D-ring, sluiting
(zoals voor een sleutelhanger). Voor de pennenzak: rits van
20 cm en een leuk stofje. Indien je kiest voor de laptoptas,
laat ons dit tijdig weten via info@vormingplusob.be.
Je betaalt dan ter plaatse € 3 voor extra semi leder (bruin,
oker, blauw of bordeaux). Zelf breng je volumevlies, een
rits van 60 cm en een leuk bijpassend stofje mee.
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Samenleving – Levensvisies / cursus

Het Arabische denken
Jozef Van Bellingen

Waarom grijpen we meestal terug naar (westerse) auteurs of filosofen van de Verlichting om na te denken
over (wat er misloopt in) de samenleving vandaag?
Wist je dat net de Arabische filosofie een rol speelde
in het ontstaan van de westerse wetenschap en de
scheiding tussen filosofie en theologie? Professor Jef
Van Bellingen (VUB) dompelt je onder in het Arabische denken. Hij is gespecialiseerd in rechtsfilosofie
en politieke filosofie, maar ook in de filosofie van de
oudheid en de middeleeuwen en kan als geen ander
een vergelijking maken tussen westerse en Arabische
filosofie.

Donderdag 18/10 van 19:30 tot 21:30
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
€8

Ism UPV

Manuscript bewaard in Topkapi Palace Library, Istanboel,
Turkije

Samenleving – Levensvisies / interactieve lezing

Alles over het levenseinde, euthanasie
en je rechten als patiënt
Jacinta De Roeck

Sterven hoort bij het leven. Tegenwoordig kan je
vooraf al veel vastleggen via een wilsverklaring of
andere documenten. Zo wordt sterven minder taboe.
In ons land zijn verschillende scenario’s mogelijk voor
het levenseinde. Wil je graag weten wat wel en niet
kan volgens de euthanasiewet? Vraag je je af wat palliatieve sedatie precies is? Wil jij weten welke documenten je vooraf kan invullen en hoe afdwingbaar
ze zijn? En vooral, wil je je rechten als patiënt beter
kennen? Dit en veel meer kom je te weten tijdens
deze interactieve lezing.
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Dinsdag 30/10 van 19:30 tot 21:30
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 10 (€ 7 reductieprijs*)

Gezondheid – Zorg / cursus
Dinsdag 30/10 van 19:30 tot 21:00
Gemeentehuis Geetbets
Dorpsstraat 7
Geetbets
€8

Lachyoga

Gert Cluyts
Lachyoga is lachen zonder reden. Je lacht omdat het
leuk is om te lachen. Het is geen moppenclubje. Een
lachsessie bestaat uit lichaams-, ademhalings- en
stemoefeningen. Door middel van lachstimulerende
oefeningen en spelletjes kom je tot een uitbundige
lach. Je herontdekt het kind in jezelf. Ter afronding
brengt een lachmeditatie je naar je innerlijke lach. Je
lacht niet om, maar mét elkaar. Lachen geeft energie
en ontspant!

Milieu – Natuur / uitstap
Woensdag 31/10 van 14:00 tot 16:30
Provinciedomein Het Vinne
Ossenwegstraat 70
Zoutleeuw
€ 13 (€ 10 reductieprijs*; € 4 kinderen -10 jaar)

Zintuigenwandeling voor jong en oud
in Provinciedomein Het Vinne
Herboriste An Schellekens neemt je mee naar het Vinne,
voor een inspirerende uitstap. Kijk naar de pracht van
de natuur, luister naar het concert van de vogels, voel
het zachte en ruwe van de groene omgeving en snuif
de kruidige geuren op. Al je zintuigen worden geprikkeld tijdens deze wandeling! Als afsluiter proeven we
iets lekkers uit de rijke voorraadkast van de natuur.
Kortom een wandeling om samen - jong en oud - ten
volle van te genieten.

© Antonio Ponte

An Schellekens

Plaats van afspraak: Bistro Het Vinne, Ossenwegstraat
70, Zoutleeuw. Versnapering € 4 inbegrepen. Je schrijft
ook de kinderen in. Voorzie aangepaste kleding en
schoeisel volgens de weersomstandigheden.
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Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

@pptijd! Aan de slag met pinterest
Nathalie Scheepmans

Pinterest is het grootste prikbord ter wereld. Met deze
app kan je over het hele web afbeeldingen pinnen en
vervolgens op een van de aangemaakte moodboards
plaatsen. Zelf ook eens uitproberen? Kom maar af!

Woensdag 7/11 van 19:30 tot 22:30
Gemeentehuis Kortenaken
Dorpsplein 35
Kortenaken
€ 14 (€ 11 reductieprijs*)

Je werkt op je eigen tablet of laptop.

Gezondheid – Zorg / cursus

Kennismaken met mindfulness
Sybille Opdebeeck

Wil je leren leven in het huidige moment? Genieten
van kleine dingen? Bij mindfulness - of aandachtstraining - werk je aan de vaardigheid om in het hier
en nu te leven. Je leert om niet af te dwalen naar andere momenten, gevoelens en gedachten. Je kijkt op
een nieuwe manier en met meer aandacht naar situaties en gaat anders in het leven staan. Daardoor word
je meer bestand tegen stress, depressie en burn-out.
In deze cursus maak je kennis met de basisgedachte
van mindfulness en ervaar je tijdens een aantal oefeningen of het iets voor jou is.
Gemakkelijke kledij is aangeraden.
Ism ITAM vzw
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Woensdag 7/11 van 20:00 tot 22:00
Servaas (zaal)
Kersbeekdorp 16
Kersbeek-Miskom
€ 11 (€ 8 reductieprijs*)

Kunst – Crea / workshop

Initiatie zilverklei: oorbellen
Petra Warmerdam

Wil je graag je eigen zilveren oorbellen maken? Met
Art Clay Silver kan het. Dat boetseerbaar zilver kneed
en rol je als een blokje klei. In deze beginnersles
maak je op drie uur tijd een persoonlijk pronkstuk,
van ontwerp tot polijsten. Met de basistechniek kan
je thuis zelf aan de slag om andere juwelen te maken.

Donderdag 8/11 van 19:00 tot 22:00
Gemeentehuis Geetbets
Dorpsstraat 7
Geetbets
€ 34 (€ 25 reductieprijs*)

Alle materiaal en € 18 zilverklei inbegrepen.

Kunst – Crea / cursus

Wat ligt er in je winkelkar?
Kiezen voor gezond en duurzaam

Donderdag 8/11 van 19:00 tot 21:30
Stadhuis Landen
Stationsstraat 29
Landen
€ 13 (€ 10 reductieprijs*)

Ilse Craps

Met onze ecologische voetafdruk in het achterhoofd,
vragen we ons af wat duurzame voeding precies is.
Welke vragen stel je je best voor je iets in de winkelkar legt? Waarvoor staan de labels waarmee je
als consument geconfronteerd wordt? Wat te denken
van pesticiden, E-nummers of zware metalen in onze
voeding? Je krijgt heel wat tips en aandachtspunten
aangereikt. Voortaan kan je bewuster kiezen!
Ism Voedingsadvies Vari-eet-thee BVBA
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Persoon – Relaties / cursus

Aandacht voor jezelf, aandacht voor je kind
Annick Jossa

Tijdens deze vorming krijg je een aantal wegwijzers
die je doen stilstaan bij jezelf als ouder, en bij de
opvoeding van je kind. Door jezelf als ouder echte
aandacht en ruimte te geven, komt er beweging in je
ouderschap en waait er een frisse wind... Tijdens deze
cursus wordt een aantal vragen aangereikt waarmee
je, met de nodige ondersteuning, aan de slag gaat.
Een moment om jezelf als ouder (en daarmee ook je
kind) in de drukte van alledag tijd te gunnen!

Maandag 12/11 en 19/11 van 19:00 tot 22:15
AC Aen Den Hoorn Zoutleeuw
Aen den Hoorn 1
Zoutleeuw
€ 29 (€ 22 reductieprijs*)

Ism PRH

Kunst – Crea / cursus

Alles over biowijnen (met proeverij)
Maarten Smeyers

Zeg niet zomaar wijn tegen biowijn! Ken je de verschillen tussen biologische, biodynamische en natuurwijnen? Chemische pesticiden of herbiciden komen er niet aan te pas en in de wijngaarden wordt
onkruid veelal met de hand verwijderd. Wijnstokken
bouwen er hun eigen natuurlijke immuunsysteem op.
Resultaat: een eerlijke en gebalanceerde wijn. Mens
en milieu zijn zeker beter af met biowijn. In deze
sessie kom je niet alleen meer te weten over de productie van wijn. Maarten Smeyers laat je ook wijnen
proeven, afkomstig van kleinschalige Franse wijndomeinen.
Wijnen € 8 inbegrepen.
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Vrijdag 16/11 van 19:30 tot 22:30
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 21 (€ 15 reductieprijs*)

Kunst – Crea / workshop

Alternatieven voor kerstversiering
Anja Aerts

Een eco-eindejaarssfeer? Maak een kerstboom van
pallethout! Gegarandeerd geen naalden meer in de
woonkamer J. Klaar om te zagen, schuren, boren en
schroeven? Voor de verdere decoratie is natuurlijk
materiaal perfect. Breng gerust wat mos of dennenappels mee. Of heb je nog andere ideeën? We gaan
alvast aan de slag en eventueel leg je thuis de laatste
hand aan je boom. Fijne feestdagen!

Zaterdag 24/11 van 13:00 tot 17:00
Ontmoetingscentrum De Linde
Ransbergstraat 26A
Linter
€ 28 (€ 21 reductieprijs*)

Meebrengen: plooimeter, potlood, grof schuurpapier,
een handzaag. Indien mogelijk een decoupeerzaag,
koevoet en dikke hamer. Decoratiemateriaal gevonden
in de natuur zoals dennenappels, mos, takjes... (afwerking kan thuis ook nog gedaan worden). Eventueel mogen kerstballen en/of kerstverlichting ook meegebracht
worden zodat we daar iets speciaals mee kunnen doen.

Persoon – Relaties / workshop

Orde op zaken in je administratie
Kathleen Boots, Vinciane Steen

Wil je je thuisloze papieren onderdak geven? Wil je
efficiënter omgaan met je e-mails? Wil je je administratie moderniseren en vernieuwen? Deze workshop
gidst je doorheen de papier- en informatiestroom
en helpt je de eerste stappen te zetten naar een
eigentijds administratief systeem. Naast theoretische
uitleg, dynamische groepsoefeningen en individuele
reflectie maken onze twee begeleiders graag tijd voor
je individuele vragen.

Dinsdag 4/12 van 19:30 tot 22:00
Gemeentehuis Kortenaken
Dorpsplein 35
Kortenaken
€ 18 (€ 13 reductieprijs*)

Ism B-organised
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Kunst – Crea / workshop

Internationale veggie tapas
Ann Koekepan

We maken een rijk gevulde tafel tapas: Labneh of verse kaasballetjes, gekruide wortelgroententaartjes, gevulde champignons, aardappeltortilla, samosa’s met
mangochutney... Ann leert je heerlijke vegetarische
hapjes maken. En daarna samen proeven natuurlijk!

Donderdag 6/12 van 19:00 tot 22:00
GC Amfi
Stationsstraat 30
Landen
€ 25 (€ 19 reductieprijs*)

Ingrediënten € 8 inbegrepen. Meebrengen: snijplank,
keukenmesje, keukenhanddoek, schort en doosje voor
eventuele restjes.

Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Maak een back-up, voor het te laat is!
Nathalie Scheepmans

Ben jij ook bang dat je pc het plots laat afweten
en dat daarbij alle bestanden en geïnstalleerde programma’s verloren gaan? Voorkom problemen en maak
regelmatig een back-up! In sessie 1 van deze cursus
bespreken we welke soorten back-ups er zijn, en wat
het verschil is met images. Daarna maken we enkele
oefeningen om het nut van een back-up aan te tonen.
In de tweede sessie komt het maken van images aan
bod. Dat is een handige manier om je volledige systeem veilig te stellen. Daarnaast gaan we ook in op
het opslaan in ‘the cloud’ met behulp van Dropbox,
Google Docs, One Drive, Picasa, enz.
Je werkt op je eigen laptop met Windows 10 of op
een laptop van Vormingplus Oost-Brabant. Reserveer je
Vormingplus-laptop via het onlineformulier:
https://goo.gl/28vaep
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Maandag 10/12 en 17/12 van 19:30 tot 22:30
AC Aen Den Hoorn Zoutleeuw
Aen den Hoorn 1
Zoutleeuw
€ 28 (€ 21 reductieprijs*)

Computer – Techniek – Wetenschap / cursus

Werken in ‘the cloud’
Nathalie Scheepmans

‘The Cloud’ is helemaal hot en happening. Doordat
internetsnelheden zo snel gegroeid zijn, is het mogelijk om een groot bestand binnen een paar seconden
naar een andere computer te sturen. In deze cursus
bekijken we wat cloudopslag is. 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 11/12 en 18/12 van 19:30 tot 22:30
Gemeentehuis Linter
Helen-Bosstraat 43
Linter
€ 27 (€ 20 reductieprijs*)

Je werkt op je eigen laptop of op een laptop die door
Vormingplus Oost-Brabant ter beschikking wordt gesteld. Reserveer je laptop via het onlineformulier:
https://goo.gl/dQmbEX

Samenleving – Levensvisies / cursus

Live in de rechtszaal van Leuven
Patrick Gijssels

Heb je altijd al meer willen weten over de wereld
van pleidooien, vonnissen en toga’s? Ga mee naar de
rechtbank van Leuven en maak alles van nabij mee!
Zijn rechters wereldvreemd of net heel menselijk?
Wat doet het parket in een strafzaak? Welke zaken
komen (niet) voor de rechtbank? Welke straf krijgt
een winkeldief? Afhankelijk van de dag volgen we enkele zaken in de politierechtbank, de correctionele
rechtbank, het vredegerecht, de arbeidsrechtbank of
een fiscale kamer. We sluiten af met vragen aan een
advocaat of rechter.

Donderdag 13/12 van 8:40 tot 12:30
Gerechtsgebouw Leuven
F. Smoldersplein 5
Leuven
€ 17 (€ 13 reductieprijs*)

Plaats van afspraak: in de inkomhal van het gerechtsgebouw van Leuven.
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Inschrijven
Je schrijft je bij voorkeur in via 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 het inschrijfpunt van jouw gemeente
(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.
Let op: 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
(tiny.alaerts@vormingplusob.be), we bepalen samen een redelijke prijs.
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Altijd Geslaagd Zuid-Hageland is een samenwerking van:

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