
1

Vorming 

cursussen 
&

 in Huldenberg

voorjaar
2020



2

Koken & Crea  3
a. Koken
b. Crea
c. Fotografie

Samenleving en cultuur 7
Persoon en relaties 9
Opvoeding 12
Kinderen 12
Gezondheid en zorg 14
Beweging 18

a. Wandelen en fietsen
b. Dans en workout
c. Yoga en pilates

Wetenschap en techniek  26

 INHOUD

Deze vormingsbrochure werd samengesteld door dienst Cultuur, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg,  
cultuur@huldenberg.be, 02/302.43.63. 
Ontwerp en lay-out: Graphic Design Studio Céline Brichot
Druk: deze brochure werd klimaatneutraal gedrukt door Drukkerij van Hoeilaart
Vu: Gemeente Huldenberg, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg



3

Koken en crea

 a. Koken   

Klassiek gezonder 

We maken van klassieke en of populaire gerechten een lekkere, 
gezonde variant. 
Alles even lekker maar perfect passend in een gezonde(re) levensstijl.

KVLV Neerijse
DI 21/01 | 19u tot 22u
Zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1, Neerijse
Deelname in de onkosten (+/- € 5)
Info en inschrijven, KVLV Neerijse: Yvettevanderkelen@hotmail.com  
KVLV Ottenburg
MA 17/02 | 19.30u in De Linde
€ 10, € 5 met KVLV-kaart. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com of 0498 70 56 41 (Cecile).
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op  
www.ottenburg.be
  

KOOKLES: KLASSIEK GEZONDER

Van echte klassiekers of populaire gerechten maken we een lekkere, 
gezonde variant. Alles even lekker maar perfect passend in een 
gezonde(re) levensstijl.

MA 17/02  | 19.30u in De Linde
€ 10, € 5 met KVLV-kaart. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com of 0498 70 56 41 (Cecile).
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op  
www.ottenburg.be



4

MIDDAGKOOKWORKSHOP: FEESTELIJK VIERGANGENMENU

Zin om je kookkunsten bij te schaven en een feestelijk 4-gangen menu 
op tafel te zetten?  Kom dan op dinsdag 3 maart naar zaal De Linde 
voorzien van een aardappelmesje, snijplank en schort. Eerst overlopen 
we de gerechten die we gaan maken en dan beginnen we eraan.  
Gezellig samen koken en dan aan tafel. Voor wie? Voor iedereen, zowel 
KVLV-leden hun partner en niet-leden.

DI 3/03 van 10u tot 13u in De Linde
€ 20. Voor KVLV-leden en inwonende partner € 15.   
Alles inbegrepen inclusief recepten. Vooraf inschrijven is noodzakelijk 
en dit ten laatste op 23 februari 2020 door overschrijving op  
BE92 7343 7604 1323
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com.
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op  
www.ottenburg.be

Feestmenu ‘s

Genieten van originele en seizoensgebonden gerechten voor elk 
feestmoment? 
Dan is ‘Feestmenu’s 2020’ spek voor jouw bek. Van hapje tot 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
Ingewikkeld of gemakkelijk, met of zonder vlees of vis. 
We besteden extra aandacht aan heerlijke producten van eigen bodem.

DI 03/03 | 19u tot 22u
Zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1, Neerijse
Deelname in de onkosten (+/- € 5)
Info en inschrijven, KVLV Neerijse: Yvettevanderkelen@hotmail.com 

KOOKLES: VALDUVIS, LEKKERS UIT DE NOORDZEE 

Valduvis is het nieuwe kwaliteitslabel voor duurzaam gevangen vis van 
bij ons. Bij ‘lokale voeding’ denken we zelden aan vis. Maar ook daar 
kunnen we bewuste en duurzame keuzes in maken. We kiezen voor 
lokaal gevangen vis van het seizoen en genieten van lekkers uit de 
Noordzee.

MA 30/03 om 19.30u in De Linde  
€ 10, € 5 met KVLV-kaart. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com of 0498 70 56 41 (Cecile).
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op  
www.ottenburg.be
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Workshop Desembrood 

Desembrood maken is spannend. Je werkt met levende materie: de 
bacteriën en wilde gisten in je desem. Het bakken in houtgestookte 
ovens geeft dat onvervangbare aroma aan je brood. De desembroden 
rijzen minimaal 5 uur. Intussen vertelt Marjolijn je meer over de 
historische context van brood, meel en graan. Helemaal warm voor 
desembrood? Volg dan een van de zes sessies. 

Voor alle data: consulteer de website: www.bakhuis-boco.be
Bo&Co, Veeweidestraat 50, Sint-Agatha-Rode
€ 75. Ingrediënten en hout zijn inbegrepen. 
Je gaat met 3 broodjes, veel informatie en desem naar huis.
Meer info en inschrijven: Bakhuis Bo&Co, info@bakhuis-boco.be of 
www.bakhuis-boco.be

 b. Crea

CREACAFÉ 

Brei, naai, haak (je eigen werkstuk) onder begeleiding van ervaren 
creatievelingen. 

Do 9/01, 13/02, 12/03, 9/04, 14/05 en 11/06 om 20u in zaal De Linde
€ 3, gratis met KVLV-kaart 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info via 
kvlvottenburg@hotmail.com of via 016 47 02 10 (Marleen).
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op 
www.ottenburg.be

Brei- en haakcafé

Droom je er van om een mooie sjaal, trui of sokken te breien?
Een leuk handtasje of knuffel te haken?
Weet je echt niet hoe eraan te beginnen...
Of vind jij het ook prettiger om met anderen samen te breien en/of te 
haken? Kom naar het haak- en breicafé!
Cursus voor beginners in januari en februari: we breien of haken een 
mooie sjaal of een kussen in basissteken.

DO 16/01, 20/02, 19/03, 16/04, 28/05 | Van 19.30u tot 21.30u
Baron’s Brasserie, Dorpstraat 5, 3040 Neerijse
€ 4  (1 drankje inbegrepen)
Organisatie: KVLV Neerijse
Meer info: danielle.vansever@skynet.be en 
www.facebook.com/KVLV-Neerijse
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LADIES NIGHT OUT

Leuke workshops (o.a. crea, koken) hapjes en drankjes in een gezellige 
sfeer. Meer info op www.ottenburg.be en doorklikken op logo KVLV

VR 6/03 vanaf 19.30u in De Linde
€ 20, € 12 voor leden
Inschrijven voor 1 maart via kvlvottenburg@hotmail.com of  
0473 46 35 43(Petra) met vermelding van je voorkeursworkshop. 
Je inschrijving is pas geldig na overschrijving op BE92 7343 7604 1323
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op  
www.ottenburg.be

Bloemschikken

In deze workshop maken we een voorjaarsschikking met een knipoog 
naar Pasen. Wens je hieraan deel te nemen zend dan een mailtje naar 
kvlvottenburg@hotmail.com en we bezorgen je een lijstje zodat je voor 
het nodige materiaal kan zorgen.

MA 9/03 | 19.30u in zaal De Linde te Ottenburg
€ 5, gratis met KVLV-kaart.  
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com.
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op 
www.ottenburg.be

Bloemschikken

We maken een frisse lentecreatie met tulpen en zorgen meteen voor 
een feestelijke opsmuk van het paasfeest. 
Zoals naar gewoonte kan u heel wat materiaal vooraf bestellen bij onze 
lesgeefster.

WO 8/04 | 19u tot 22u
Zaal Pastoorsbos Sint Rochusstraat, 11 Huldenberg
€ 10 per les (€ 5 voor houders van een KVLV kaart) 
Kosten materiaal niet inbegrepen
Organisatie: KVLV Huldenberg
Meer info en inschrijven: lammens.carine@telenet.be of 02 687 28 27

 c. Fotografie

Fotografie

Je bent geïnteresseerd in fotografie, je hebt een reflex fototoestel en 
je wenst betere foto's te maken. Schrijf je dan in voor de beginners 
cursus fotografie in samenwerking met Fotoklub KREATIEF.
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DO 06/02, 13/02, 20/02 | 19u tot 22u
Prijs: € 45
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be
Maximum 8 personen

Snapshotwandeling in het Rodebos

Het Rodebos: een uniek natuurgebied tussen Sint-Agatha-Rode en 
Ottenburg. Ga mee op ontdekking tussen de bronnetjes, heide, mooie 
valleien en het riviertje de Laan. Je komt er ook zandbijen, schapen, 
prachtig bloeiende planten en een middeleeuwse watermolen tegen. 
En natuurlijk alle mogelijke bomen en struiken van bij ons. Tijdens 
de wandeling krijg je tips om je natuurfoto’s beter en sprekender te 
maken. Natuurbescherming vormt een rode draad doorheen deze 
wandeling.

Za 13/06 | 13.30u tot 18u
€ 7
Meer info en inschrijving via www.vormingplusob.be of LDC ‘t Pijlijser, 
02 302 43 59, dienstencentrum@huldenberg.be

Samenleving en cultuur

Vroeger was alles anders. lezing door Korneel De Rynck

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe 
en veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de 
moderne tijd heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit 
iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die 
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? De Rynck dook in het 
verleden en schreef er het boek ‘Vroeger was alles anders’ (2018) over. 
In deze lezing brengt hij het leven in de jaren vijftig helemaal terug, met 
tal van oude foto’s en beeldfragmenten. 
Korneel De Rynck (1986) is historicus, auteur en spreker. Hij won de 
Vlaamse Scriptieprijs 2008 en debuteerde in 2011 met 'De tuin van 
Tito. 

DI 04/02 van 20u tot 22u
zaal Pijlijser, Borremansstraat 2, Huldenberg
€ 10 - € 8 voor houders DF-Cultuurkaart of KVLV-lidkaart.
Organisatie en info: Davidsfonds Huldenberg, 
davidsfonds@huldenberg.be en KVLV Huldenberg, contact: 
treesdumortier@skynet.be

©Korneel De Rynck



8

China in de eeuw van Xi lezing door Stefan Blommaert

China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Dagelijks 
komen er nieuwe berichten over de groeiende Chinese aanwezigheid, 
op alle continenten. China is al lang niet meer alleen de fabriek van de 
wereld. Eigen research en ontwikkeling floreren. Terwijl de Verenigde 
Staten afstand nemen van hun engagementen in de strijd tegen 
klimaatverandering, nemen de Chinezen – met hun vervuilde steden 
– steeds meer het voortouw als het gaat om de productie van schone 
energie. China drukt zijn stempel op de wereldeconomie. En met die 
economische invloed wil het ook op cultureel en politiek vlak zijn 
stempel kunnen drukken. Azië wil af van de grote Amerikaanse invloed. 
Journalist Stefan Blommaert (Antwerpen 1958) specialiseerde zich, na 
zijn periode als VRT-nieuwsanker in de geschiedenis en de actualiteit 
van Oost-Europa. 

DI 11/02 van 20u tot 22u
zaal Pijlijser, Borremansstraat 2 - Huldenberg
€ 10 - € 8 voor houders van DF-cultuurkaart of lidkaart bibliotheek.
Organisatie en info: Davidsfonds Huldenberg, 
davidsfonds@huldenberg.be en bibliotheek Huldenberg, 
bibliotheek@huldenberg.be

ANTARCTICA-HD film reisreportage door Edgard Jespers.

In de reportage bezoeken we Antarctisch schiereiland en treden er in 
de voetsporen van Adrien de Gerlache, bevelhebber van de Belgische 
Antarctische expiditie van eind 1800 met de Belgica.
Op weg naar Antarctica vanuit het zuiden van Argentinië bezoeken we 
ook de Falkland eilanden, een Brits overzees gebied en broedplaats 
van vele vogels zoals de albatros en de caracars en eveneens grote 
aantallen pinguïns. Op de terugweg naar zuidelijk Argentinië varen we 
door de Drake passage, de woeligste zee ter wereld.

VR 21/02 | 19.30u (deuren open om 19u)
Zaal Ten Wijngaert, Donkerstraat 1 - Neerijse
€ 6, € 5 voor leden vtbKultuur (inschrijven is niet nodig)
Organisatie: vtbKultuur Huldenberg
Info en contactgegevens: www.vtbkultuur.be/huldenberg

FOTO: stefan Blommaert
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HET CHINESE PLATTENLAND, 
reisreportage door Karel Corthals.

In deze niet – toeristische voorstelling bezoeken we tientallen 
streken, dorpen, stadjes en megasteden verspreid over nagenoeg 
heel China. We zien de contrasten tussen het armere platteland 
en de rijkere steden, het armere westen en het rijkere oosten, het 
woestijnachtige noorden en het bergachtige zuiden. Er wordt een 
hele waaier van thema’s behandeld waaronder ook de positie van 
de minderheidsgroepen. In deze documentaire laten we het, voor 
toeristen, onbekende platteland zien en tonen we hoe gemakkelijk 
China eigenlijk te bereizen is. Een heel andere kijk op China dan we 
zouden verwachten.

VR 20/03 | 19.30u (deuren open om 19u)
Zaal Ten Wijngaert, Donkerstraat 1 - Neerijse
€ 6, € 5 voor leden vtbKultuur (inschrijven is niet nodig)
Organisatie: vtbKultuur Huldenberg
Info en contactgegevens: www.vtbkultuur.be/huldenberg

Persoon en Relaties

Systeem- en familieopstellingen olv Jan Devriendt 

Je handelt vaak vanuit onbewuste patronen die je uit evenwicht 
brengen of doen vastlopen. Zo kom je telkens opnieuw terecht in een 
rol waarin je eigenlijk niet wil zitten. Opstellingenwerk is een methode 
om het ‘onzichtbare’ zichtbaar en voelbaar te maken met als doel tot 
wezenlijke, diepmenselijke veranderingen te komen.

ZO 26/01, 1/03 en 17/05 | 9.30u-12u
Plaats: Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse
€ 40/sessie         
Inschrijven verplicht: info@dianevandevenne.be  of 0495/384534 
Meer info: www.praktijkneerijse.be 
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Koppel weekend

In de drukte van het dagelijks leven besteden we soms te weinig 
tijd aan onze relatie. Kan je dagelijks écht delen wat er in je omgaat, 
ben je helemaal open of verzwijg je gevoelige thema’s om de andere 
te sparen? Naarmate kleine irritaties zich opstapelen, kan ook de 
communicatie minder harmonisch worden. Of heb je gewoon zin om je 
relatie te verdiepen?
Dan zijn deze Relatie- Boost- dagen iets voor jullie. Op 2 zondagen 
krijg je verfrissende denkkaders mee om de huidige dynamiek in 
je relatie te onderzoeken. We reiken praktische tools aan om jullie 
communicatie te optimaliseren. Je krijgt de gelegenheid om ook 
delicate thema’s onderling te bepreken.

ZO 2/02 en 9/02 telkens van 9.30u tot 17.30u
Huis van Rooi: Leuvensebaan 368 in Sint- Agatha-Rode
€ 400 per koppel
organisatie: Dia Damo
inschrijving: via de website van Dia Damo 
(zie Workshops en Opleidingen)

Muzikale workshop voor animatoren, leerkrachten, 
ouders, begeleiders, coaches,..olv Barbara Cool

ZUMIS zingen geeft voeling met jezelf en brengt verbinding met 
je omgeving. ZUMIS zingen ( zelfs een paar minuutjes) brengt 
rust, vreugde, verdraagzaamheid, concentratie, herkenning en nog 
zoveel meer! Tijdens deze workshop leer je hoe en wanneer ZUMIS 
toe te passen. Je krijgt meer voeling en kennis om de ZUMIS als 
ondersteuning en tussendoortje regelmatig te zingen met je groep en 
kinderen.

ZO 2/02 | 14u30 tot 17u
Voor wie: Voor iedereen die ZUMIS wil zingen met kinderen.
Plaats: Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse 
Prijs: € 45 (boek en CD en online materiaal inbegrepen)
Inschrijven: info@collcompany.be
Meer info: http://coolcompany.be/welkom-2/ en 
www.praktijkneerijse.be

Birth into Being   

Voor mensen die zich steeds tegengehouden voelen in goed en 
levendig functioneren, die hervallen in beperkende patronen of die 
zich niet gelukkig (genoeg) voelen. De workshop helpt om kwetsuren 
opgelopen tijdens je geboorte en kindertijd te verwerken. Deze zitten 
namelijk vaak aan de oorsprong van de beperkingen leven.
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ZA 22/02 en ZO 23/02 telkens van 10u tot 18u
huis van Rooi: Leuvensebaan 368 in Sint-Agatha-Rode
€ 250 per persoon
organisatie: Dia Damo
inschrijving: via de website van Dia Damo
(zie Workshops en Opleidingen)

 

Lezing:  Hoe omgaan met narcisme

Over narcisme kan je veel informatie vinden maar je weet pas echt 
wat het is als je er zelf mee geconfronteerd wordt. Narcistisch gedrag 
is moeilijk te herkennen. Voor de mensen in hun dichte omgeving ook 
heel verwarrend want de goede en slechte momenten liggen dicht 
bij mekaar. Het voelt als geslingerd worden van muur naar muur, 
ze zijn de beste charmeurs maar hun opportunisme en drang naar 
bewondering staat centraal.
Wil jij meer weten over narcisme? Welkom op mijn infoseminar. 

DI 10/03 | 20u - 22u
Gratis
Plaats: “schoenvrije zaal” eQiLibre, Donkerstraat 2 - Neerijse
Inschrijven: brenda@praktijkneerijse.be
Meer info: www.praktijkneerijse.be

Koffietafels in Vlaanderen
i.s.m. KVLV Huldenberg

Tijdens de voordracht ‘Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in 
Vlaanderen’, brengt Katrijn D’hamers een chronologisch overzicht van 
de geschiedenis van rouwmaaltijden. Vragen die beantwoord worden 
zijn: hou oud is de oudste gekende rouwmaaltijd, sinds wanneer 
spreken we van een koffietafel, kent iedereen een koffietafel, wat zijn 
de verschillen tussen de verschillende Vlaamse provincies, en wat zijn 
de nieuwe ontwikkelingen? 
Katrijn D’hamers is één van de mede-auteurs van het boek ‘Gelieve de 
familie te volgen’ en werkt bij FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw. 

DO 02/04  | 14u tot 15u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be
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Opvoeding

Stoute kinderen bestaan niet (lezing)

Tips voor een betere relatie met je kind:
*  Omgaan met conflicten : Hoe zeg je "nee" & Hoe ga je om met de   
 "nee's" van een kind?
*  De innerlijke wereld van het kind begrijpen
*  Redenen waarom je kind niet luistert
*  Wanneer je een relatie terug moet opbouwen na een periode van   
 negativiteit
*  Omgaan met het uiten van emoties: van woede tot verdriet
*  Hoe je als ouder rustig kan blijven
*  Inzicht in samenhang en spiegeltaal - wat vertelt het gedrag van   
 mijn kind mij?

VR 13/03 | 19.30u tot 21.30u
Praktijk Eqilibre, Donkerstraat 2 - Neerijse
Spreker: Kathlien Bridoux - Begeleiding bij kinderwens, zwangerschap 
en opvoeding. meer info op www.innata.be 
€ 20 ( € 2 korting voor leden gezinsbond) / € 35 per koppel
Info en inschrijving: info@innata.be

Kinderen

Capoeira voor kinderen
(5-12 jaar), met Instructor Nordeste

Capoeira is een perfecte activiteit voor kinderen. Het samenspel van 
muziek, dans, acrobatie en zelfverdediging creëert een dynamische 
omgeving waarin de kinderen geprikkeld worden tot zelfexpressie en 
plezier. Tijdens de les worden de kinderen op een speelse manier de 
basisbeginselen van de Capoeira bijgebracht. 

WO 8/01 | 13.45u tot 14.45u  (hierna kan je een lessenreeks volgen)
Zaal “Ten Wijngaerd”, Donkerstraat 1- Neerijse
€ 7  
Waar inschrijven: groepslessen@praktijkneerijse.be
Meer info: www.praktijkneerijse.be
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Muzikale workshop voor kinderen samen met hun 
(groot) ouders olv Barbara Cool

ZUMIS - korte krachtige mindful liedjes rond intenties en emoties 
zingen, dansen en creëren. Tijdens deze ludieke workshop duiken we in 
de weldoende ZUMI - sfeer! We experimenteren samen wat het zingen, 
dansen en creëren van ZUMIS met ons doet.
ZUMIS zingen doet wonderen!

ZO 12/01 | 10u tot 12u
Voor wie: voor kinderen tussen 6 en 10 jaar begeleid met hun (groot)
ouder(s)
Plaats: Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2 - Neerijse
€ 15 per kind (begeleider gratis), € 10 bij tweede kind
Inschrijven: info@coolcompany.be
Meer info: http://coolcompany.be/welkom-2/ en 
www.praktijkneerijse.be

Kinderkookles

Is je kind een echt keukenprins(es)? Of wil hij/zij graag leren hoe je 
lekkere dingen tevoorschijn kan toveren? Kom dan zeker naar de 
kinderkookles!

ZO 26/01 van 10.30u tot 13u in De Linde
€ 10, € 5 per kind met KVLV-kaart.
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com of 0477 72 04 08 (Tine)
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op
www.ottenburg.be

Ouderkindyoga

Een gezellig moment voor (groot)ouder en (klein)kind waarbij genieten 
en speels bewegen centraal staan, onder begeleiding van een 
enthousiaste lerares. Draag liefst loszittende kledij en breng een matje 
mee.

ZO 9 en 16/02 en 8/03: 10u tot 11u (leeftijd 3,5- 6 jaar) en 11u tot 12u 
(leeftijd 7-12 jaar) in de turnzaal van GBS De Letterboom, Wilgenpad 1, 
Ottenburg
Prijs voor de drie lessen: € 45, € 30 voor leden
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com of 0479 79 98 40 (Lieve) 
Inschrijven door overschrijving  op BE92 7343 7604 1323 van KVLV 
Ottenburg met vermelding van ‘ouder-kindyoga’ en het startuur.
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op 
www.ottenburg.be
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KINDERDOENAMIDDAG

Maak je keuze uit drie leuke workshops:
- bushcraft: ga op avontuur in de natuur en leer wat je kan doen met  
 natuurlijke materialen.
- zeefdrukken: maak zelf je eigen stencil en druk daarna je ontwerp   
 op een shirt of een tas. Meebrengen: snijmesje, snijplank, schort,   
 handdoek en eventueel een ontwerp van stencil.
- kookles: een te gekke kookles op kindermaat.

ZA 21/03 van van 14u tot 16.30u in De Linde
€ 10, 5 euro met KVLV-kaart
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com of 0473 46 35 43 (Petra)
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op 
www.ottenburg.be

Gezondheid en zorg

Eerste Hulp en Helper

Verschillende keren per jaar organiseert de lokale Rode Kruisafdeling 
de cursussen ‘Eerste hulp’ en ‘Helper’. Ben je ooit getuige geweest van 
een ongeluk, maar wist je niet wat doen? Welke zaken heb je best in 
je thuisapotheek zitten? Is het nodig om te alarmeren? Tijdens deze 
lessen leren de deelnemers hoe ze op een correcte en efficiënte manier 
hulp kunnen bieden bij allerlei alledaagse kleine of grotere pijntjes, 
verwondingen en zelfs levensbedreigende noodgevallen. De cursus is 
toegankelijk voor jong en oud, met of zonder ervaring. 
Het blijft uiteraard niet enkel bij theorie! Al doende worden de cursisten 
meer en meer vertrouwd met het materiaal en de technieken, zodat ze 
zelfverzekerd en kordaat kunnen ingrijpen wanneer iemand hulp nodig 
heeft! Op het einde van de cursus wacht er een attest van deelname. 
Wie wil, kan ook vrijblijvend meedoen aan het examen om een brevet 
te behalen en zich verder zou willen inzetten als vrijwilliger bij onze 
afdeling!

ZA 25 01  | 13u tot 17u
De opleiding is gespreid over zes zaterdagen (25/01, 1/02, 8/02, 
15/02, 7/03 en 14/03) van 13u -17u). Het vrijblijvende examen gaat 
kort nadien door. Er zijn 15 plaatsen beschikbaar.
Sociaal Huis Bertem, Tervuursesteenweg 182 - Huldenberg 
Organisatie: Rode Kruis Bertem-Huldenberg
De cursus is gratis, het opleidingsboek ‘Help!’ kost € 25 en het 
oefenmateriaal kost € 5
Info en inschrijving: vorming@bertem-huldenberg.rodekruis.be
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Lezing ‘Mijn gewicht onder controle door  
een gezonde leefstijl
olv Leefstijlcoach Annehieke

In onze steeds dikker en zieker wordende maatschappij is het moeilijk 
om een gezond gewicht te bereiken en te houden. Veel mensen volgen 
het ene na het andere dieet, met jojoën als gevolg. Tijdens deze lezing 
leg ik uit welke leefstijlfactoren er een rol bij spelen en hoe je weer grip 
kan krijgen op je gewicht en gezondheid.

VR 7/02 | 20u tot 21.30u
eQiLibre, Donkerstraat 2 - Neerijse
Gratis (wel verplicht inschrijven)
Waar inschrijven: annehieke@praktijkneerijse.be of 0473/110.659 
Meer info: www.praktijkneerijse.be

Achter de schermen van Gasthuisberg i.s.m. 
Vormingplus

Wou jij ook al langer een kijkje nemen achter de schermen van het 
grootste ziekenhuis van Vlaanderen? We starten in de 'Patiëntenstraat'. 
We lopen via de inschrijvingen naar de raadplegingen, van radiologie 
naar het chirurgisch dagcentrum en van de spoedgevallendienst 
naar de verpleegeenheid. Via de 'Bezoekersstraat' belanden we 
tenslotte in de 'Transportstraat' met administratie, staflokalen en 
vervoersdiensten. We gaan zonder twijfel met een gerust hart terug 
naar huis. Gezond en wel. 

DI 25/02 | 13.30u tot 16u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via www.vormingplusob.be of LDC ‘t Pijlijser, 
02 302 43 59, dienstencentrum@huldenberg.be
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Mijn gezondheidsdossier

De overheid heeft online programma´s ontwikkeld waarmee elke 
burger zijn of haar medisch gezondheidsdossier kan raadplegen. 
Het bevat zijn medische toestand, de medicatie die moet ingenomen 
worden, het resultaat van labo onderzoeken, … 
In het eerste deel van de cursus leren we de deelnemers hoe ze 
toegang kunnen krijgen tot “itsme”. 
Tijdens het tweede deel wordt er getoond hoe je het 
gezondheidsdossier kan raadplegen en wat er juist geconsulteerd kan 
worden. 
Belangrijk: 
Deelnemers die al toegang hebben tot “itsme” kunnen de cursus van 5 
maart overslaan. 
Om toegang te verkrijgen tot je medisch dossier, moet het systeem 
juist weten wie je bent. Dat gebeurt met de eID. De cursisten brengen 
een smartphone mee naar de les, samen met hun identiteitskaart, de 
bijbehorende pincode en hun e-mailadres.

DO 05/03, 12/03 | 14u tot 17u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be

Lezing ‘Een gezonde leefstijl voor, tijdens en na de 
zwangerschap’ olv Leefstijlcoach Annehieke

Een gezonde leefstijl speelt een belangrijke rol bij de vruchtbaarheid, 
zwangerschap en opvoeding. Overgewicht kan er voor zorgen dat je 
moeilijk zwanger raakt. Een gezonde zwangerschap begint bij je eigen 
leefstijl. Tijdens deze lezing leg ik uit welke leefstijlfactoren hier een 
belangrijke rol bij spelen. Jouw gezonde leefstijl is het mooiste kado 
dat je je kinderen kan meegeven.

VR 6/03 | 10u - 11.30u 
eQiLibre, Donkerstraat 2 - Neerijse
Gratis (wel verplicht inschrijven)
Waar inschrijven: annehieke@praktijkneerijse.be of 0473/110.659 
Meer info: www.praktijkneerijse.be

Suiker, gif of goddelijk? De Suikerchallenge olv 
Leefstijlcoach Annehieke Bryan

Heb jij ook een haat-liefdeverhouding met suiker? Wil je in een groep 
een maand lang gecoacht worden op een suikervrij-arm en gezond 
dagmenu? Doe mee! 2 informatiesessies over suiker en duurzaam 
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gedragsverandering en een maand whatsapp-coaching in de groep. 
Ga voor meer energie en minder dipjes, voor een betere darmwerking 
en minder gewicht. 

ZA 7/03 en za 04/04 | 10u - 13u
VR 8/05 en Vrij 5/06
eQiLibre, Donkerstraat 2 - Neerijse
€ 80,- voor 2 dagen en een maand whatsapp coaching
Waar inschrijven: annehieke@praktijkneerijse.be of 0473.110659
Minimaal 6 - maximaal 15 deelnemers
Meer info: www.praktijkneerijse.be

Infoavond mantelzorg: “Draagkracht, draaglast” 
door Katja Van Goethem

Wat maakt dat sommige mantelzorgers goed of beter omgaan met 
de zorg voor hun partner of ouder? Hoe komt het dat sommige 
mantelzorgers makkelijker hulp toelaten van professionele 
zorgverleners? Deze en andere vragen beantwoorden we aan de hand 
van het sprookje: “De Wolf en de 3 biggetjes”. Katja Van Goethem is 
consulente en vorminggever bij Expertisecentrum Dementie en werkt 
als coach/trainer voor Zorgcirkels Jongdementie. 
Na de lezing kan u terecht bij de aanwezige zorgpartners van regio 
Huldenberg voor informatie over hoe zij mantelzorgers ondersteunen. 

DO 19/03 | 20u tot 22u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be

Voetreflexologie voor mama en baby (workshop) 

Eerste hulp via de voeten.
De voeten zijn verbonden met de rest van het lichaam. In deze 
workshop leer ik hoe je je kindje kan ondersteunen via eenvoudige tips 
en technieken bij verkoudheid, tandpijn, krampjes en slapengaan. Voor 
(groot)moeders/vaders en hun babytjes of peutertjes. 
(Voetreflexologie kan je hele leven lang toegepast worden, dus ook 
welkom zonder kindjes)

VR 24/04 | 10.30u tot 11u30
Praktijk Eqilibre, Donkerstraat 2 - Neerijse
Spreker/lesgever: Kathlien Bridoux - Begeleiding bij kinderwens, 
zwangerschap en opvoeding. meer info op www.innata.be
€ 12  (€ 2 korting voor leden gezinsbond) 
Info en inschrijving: info@innata.be
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Toneel: Trap niet in de val 

Eén op de drie thuiswonende 65-plussers valt minstens één keer per 
jaar. Zo'n valpartij heeft vaak nare gevolgen, gevolgen die je liever 
vermijdt. Gelukkig kan je de kans op vallen gemakkelijk zelf verkleinen 
door actief te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je daarmee 
begint, hoe beter. 
'Trap niet in de val' is een educatief theaterstuk over valpreventie bij 
ouderen, gespeeld door 55-plussers. 

MA 27/04 | 14u tot 16u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be

Beweging

 a. Wandelen en fietsen

Stap voor Stap wandelreeks in Huldenberg

Wandelteam Huldenberg en de IJsetrippers vzw zorgen voor de nodige 
begeleiding zodat je tijdens de 10 wandeltochten in 2020 maximaal 
kunt genieten van Huldenberg.
De begeleiders zorgen ook voor een vleugje natuurinformatie.
Er wordt telkens gestart om 14u. 

Di 18/02: Loonbeek, parking Sint-Jansbergsteenweg /
Kouterstraat
Di 17/03: Ottenburg : parking Leuvensebaan/Kerkstraat
Di 21/04: Neerijse : parking  Donkerstraat/Dorpstraat
Di 19/05: St-Agatha-Rode : parking Leuvensebaan (Ter Dijle)
Di 16/06: Huldenberg : parking De Kronkel, Gemeenteplein
Di 15/09: Neerijse : parking  Donkerstraat/Dorpstraat
Di 29/09: St-Agatha-Rode : parking Leuvensebaan (Ter Dijle)
Di 20/10:  Loonbeek, parking Sint-Jansbergsteenweg/
Di 17/11: Ottenburg : parking Leuvensebaan/Kerkstraat
Di 15/12: Huldenberg : parking De Kronkel, Gemeenteplein
Inschrijvingen
Je kan inschrijven voor de volledige reeks, maar je kan ook per 
gezondheidswandeling deelnemen.  De wandelingen zijn in een matig 
tempo en bedragen 7 tot 8 km.
Inschrijven liefst voor de start van de reeks, maar kan eventueel ook 
nog op de startdatum.
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Kostprijs
Inschrijving voor de volledige reeks (10 begeleide wandelingen) kost 
slechts € 7.  Inschrijven via wilfried.rogier@skynet.be – 0475/32.55.19
Deelname per gezondheidswandeling is ook mogelijk en dan bedraagt 
de deelnamekost € 1. (je hoeft niet op voorhand in te schrijven)

AVONDWANDELING

Kom mee genieten van een heerlijke lenteavond in goed gezelschap!  
Je kan kiezen tussen een wandeling van 4 of 7 km. Nadien zijn er 
belegde broodjes en een drankje voorzien in de zaal.

WO 29/04
Inschrijven door overschrijving  op BE92 7343 7604 1323 van  
KVLV Ottenburg.
Prijs: € 7,  € 5 voor leden 
Meer info bij Monique via kvlvottenburg@hotmail.com of 016 47 15 64.
Organisator: KVLV Ottenburg & Landelijke Gilden

‘Vrouwen met vaart’ wandelen het jaar rond. 
Elke vrouw is welkom!

Van mei tot eind september elke woensdagavond van 19u tot 21.30u
Van oktober tot eind april elke eerste en derde zaterdag van de maand 
van 13.30u tot 16u 
Afspraak op het Gemeenteplein van Huldenberg
Prijs: gratis | Organisatie: KVLV Huldenberg
Meer info: lammens.carine@telenet.be of 02 687 28 27

WANDELEN

We maken een mooie wandeling op het tempo van de deelnemers.

Elke woensdagavond van 6 mei tot en met 26 augustus om 19.30u aan 
De Linde
Prijs: gratis (opgelet: niet-leden zijn niet verzekerd) 
Meer info bij Monique via kvlvottenburg@hotmail.com of 016 47 15 64.
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons op Facebook
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FIETSEN

We verkennen onze prachtige streek met de fiets.

Elke donderdagavond van 7 mei tot en met 27 augustus om 19.30u op 
de parking aan het frietkot (langs de Leuvensebaan)
Gratis (opgelet: niet-leden zijn niet verzekerd) 
Meer info via  kvlvottenburg@hotmail.com of 0473 22 55 35 (Ann). 
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons op Facebook

 b. Dans en workout

Line Dance

Line dance is een Armerikaase dansvorm. Er wordt in lijnen of rijen 
gedanst. Je danst op dezelfde maat en voert dezelfde bewegingen uit. 
Zo vorm je samen met alle dansers één geheel.

Een nieuwe reeks linedancelessen gaan van start op maandag 6/01.
Om 19u voor beginners en om 20u voor gevorderden.
Ma 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 02/03, 09/03, 
16/ 03, 23/03, 30/03 
Zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1 - Neerijse
Prijs: € 28, € 22 voor kvlv- leden € 22 
Info en inschrijven: KVLV Neerijse: hildevaneyck@hotmail.com 

STEP AEROBICS

Steppen is erg leuk om te doen en is een goede workout om je 
algemene conditie te verbeteren. Na de basisstappen leer je snel 
andere leuke bewegingen op motiverende muziek.
De les wordt ingedeeld in een opwarming, gevolgd door een  
cardio-gedeelte en afgesloten met verstevigende oefeningen en 
cooling-down. 
Handdoek en flesje water meebrengen

Elke maandagavond vanaf 6/01 tot 11/05  
(uitgezonderd schoolvakanties) van 19.30u tot 20.30u en elke 
donderdagavond vanaf 9/01 tot 14/05 (uitgezonderd schoolvakanties) 
van 20.30u tot 21.30u in de zaal van Energy Team, Abstraat 212 te 
Terlanen 
Zin om een les (gratis) mee te komen proberen? Meer info? Contacteer 
ons via kvlvottenburg@hotmail.com of 0479 29 81 93 (Kristel).
€ 90, € 40 met KVLV-kaart voor 15 lessen op maandag of donderdag
Inschrijven door overschrijving  op BE92 7343 7604 1323 van  
KVLV Ottenburg
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Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons op Facebook en op 
www.ottenburg.be

TURNEN 

Onderhoud je conditie met plezante turnoefeningen volgens ieders 
niveau in een fijne vrouwengroep. Breng je eigen matje mee.

Elke woensdagavond vanaf 8/01 (uitgezonderd schoolvakanties) van 
20u tot 21u in De Linde 
Zin om een les (gratis) mee te komen proberen? Meer info? Contacteer 
ons via kvlvottenburg@hotmail.com of 016 88 48 10 (Christine).
Prijs voor 10 lessen: € 65, € 20 met KVLV-kaart 
Inschrijven door overschrijving  op BE92 7343 7604 1323 van KVLV 
Ottenburg of gepast geld meebrengen tijdens de eerste les.
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op 
www.ottenburg.be

Capoeira voor volwassen
met Instructor Nordeste

Tijdens de Capoeira-lessen worden de basisbeginselen van de 
Capoeira bijgebracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de 
zogenoemde Jogo dos Animais, een variatie binnen Capoeira-spel 
waarbij enkel dieren worden nagebootst. Je zal geprikkeld worden door 
dans, vechtkunsten en muziek! Je conditie gaat pijlsnel de lucht in, 
je spieren groeien als kool en voor je het weet spring je een gat in de 
lucht!

MA 13/01 gratis proefles | 20.15u tot 21.15u 
Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse
Gratis proefles. €10,- per les (elke maandag behalve in 
schoolvakanties) - Waar inschrijven: Via www.praktijkneerijse.be of 
info@praktijkneerijse.be  
Meer info: www.praktijkneerijse.be

Learn to Kickbox
(enkel vrouwen) 

Vrouwen die altijd eens wilden gaan kick-boksen, maar werden 
afgeschrikt door het feit dat de sport overwegend mannelijk 
georiënteerd is. Nu krijg je de kans! Combinaties, coördinatie en 
techniek training, de nodige cardio en af en toe eens doormeppen op 
de bokszak :)
Voor alle duidelijkheid: er is enkel contact op elkaars handschoenen. 
Voor het hardere werk zijn er stootkussens.
Ervaring is niet vereist. De lessen zijn voornamelijk gericht op 
beginners. 
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Op woensdagavond van 19u – 20u 
Reeks van 4 lessen vanaf woe 15/01 tem woe 05/02  
Gratis proefles op woensdag 08/01 om 19u
Zaal BeMoreActive, Smeysberg 48, Huldenberg
€ 55
Info en inschrijving: bemoreactive.be of ken.gilbert@bemoreactive.be

Masterclass Stronger, Faster Runner

Om optimaal van de loopsport te kunnen genieten of om je prestaties 
als loper te verbeteren is enkel lopen helaas niet genoeg. 
Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht en bruikbare tools omtrent: 
- Je opwarming te optimaliseren en je gewrichten gezond te houden. 
- Meer kennis over verschillende vormen van stretchen 
- Specifieke buikspieroefeningen 
- Krachttraining in functie van de loopsport. 
Workshop geschikt voor lopers die prestaties willen verbeteren en 
blessures willen vermijden. Loopcoaches en trainers die hun kennis 
willen verbreden zijn ook van harte welkom.

01/02 | 10u - 12.30u
Zaal BeMoreActive, Smeysberg 48, Huldenberg
€ 60
Info en inschrijving: bemoreactive.be of ken.gilbert@bemoreactive.be

Handstand voor beginners

Als kind was het meestal fijn de wereld nu en dan eens ondersteboven 
te zien. Als volwassene dromen we wel eens om op onze handen te 
kunnen staan maar meestal zijn er wat sociale en/of fysieke barrières. 
Ook in verschillende hedendaagse sporten zoals Breakdance, Capoeira 
of zelfs Yoga komt de handstand voor.
Hiervoor bieden wij nu een workshop aan. Alle niveaus welkom. Zowel 
mensen die nog niet vrijstaand kunnen blijven staan, als mensen die 
dit wel al kunnen. 

DI 16/02 | 10u tot 13u
Zaal BeMoreActive, Smeysberg 48, 
HuldenbergLesgeefster: Isaiah Vaneetvelde https://ghentstand.be
€ 65 
Info en inschrijving: bemoreactive.be of ken.gilbert@bemoreactive.be
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 c. Yoga en Pilates

Yoga olv Sylvia Witters

Yoga geeft je een sterk en soepel lichaam en een gezonde 
evenwichtige geest. Het stimuleert de levensenergie tot in elke cel!  
Sylvia begeleidt jou met zachte oefeningen (uit Yin yoga en Meridiaan-
strekkingen) en versterkende oefeningen (uit Hatha yoga, Okido yoga 
en Kundalini yoga), gevolgd door een diepe ontspanning.

Proeflessen op 7-8-9/01
(de volledige reeks loopt tot 16-17-18/06)
Uur: 1,5u les op dinsdag 9.30u | woensdag 8.50u, om 10.15u, om 19u, 
om 20.30u | donderdag 19u en om 20.30u. 
Plaats: Schoenenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse
€ 13 voor een proefles, € 250 voor de reeks  (zowel voor beginners als 
voor gevorderden)
Waar inschrijven: sylvia@praktijkneerijse.be
Meer info: www.sailana.com & www.praktijkneerijse.be

Zwangerschapsyoga 
met  Cin Sommerijns 

Zwangerschapsyoga is bedoeld voor jou en je kindje. 
De lessen bestaan net als andere yogalessen uit adem-en 
ontspanningsoefeningen, gericht op zwangerschap en de bevalling. 
Je hoeft geen ervaren yoga te zijn om deel te nemen, enige voorwaarde 
is dat er iets moois groeit in je buik. 

Reeks 1: Dinsdag 21/01, 28/01, 4/02, 11/02, 18/02, 25/02
Reeks 2: Dinsdag 17, 24, 31/03, 14/04, 21/04, 28/04
Reeks 3: dinsdag 19/05, 26/05, 2/06 , 9/06, 16/06, 23/06
20u - 21.15u
Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse
Prijs: € 75 voor 6 lessen.
Info: www.yogapunt.be en  www.praktijkneerijse.be
Inschrijven: cin@yogapunt.be
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Hatha-Yoga
met  Cin Sommerijns 

Elke les bevat een evenwichtige verdeling tussen staande, zittende en 
liggende houdingen. De klassieke hatha-yoga-houdingen voer je eerst 
dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. 
De les eindigt met een heerlijke eindontspanning om je lichaam en 
geest tot rust te laten komen. Ontspanning na inspanning. 

Reeks van 10 lessen: 28/01, 4/02, 11/02, 18/02, 25/02, 17/03, 24/03, 
31/03, 21/04, 28/04
Uur: dinsdag van 20.45u  tot 22u
Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse
€ 135 - Inschrijven: cin@yogapunt.be - Info: www.yogapunt.be en  
praktijkneerijse.be

Proficiat, je hebt intussen je kindje gekregen! 
met  Cin Sommerijns

De eerste weken na de bevalling raad ik je aan om je lichaam rustig te 
laten wennen aan het nieuwe ritme en aan het nieuwe leven in huis.
Postnatale yoga is een cursus van 3 lessen, speciaal voor moeders 
na de bevalling.  Er wordt in kleine groepjes gewerkt. Je kan aan de 
cursus meedoen vanaf ongeveer 4 weken na je bevalling.  Deze cursus 
is bedoeld om weer in je kracht te komen en ook om het lichaam weer 
te versterken.

Do 06 02, 13 02, 20 02 | 10u tot 11.15u 
Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2, Neerijse
€ 50.
Info: www.yogapunt.be en  www.praktijkneerijse.be
Inschrijven: cin@yogapunt.be

Zwangerschapsyoga workshop met partner,
met  Cin Sommerijns 

Een zwangerschap beleef je meestal niet alleen. In deze workshop 
wordt ook de partner betrokken door mee te komen. Je partner 
leert hoe jou op een praktische manier tijdens de zwangerschap 
en de bevalling te ondersteunen. Zo komen verschillende 
ontspanningsoefeningen en massages aan bod en wordt er aandacht 
besteed aan diverse houdingen om de weeën op te vangen.

Di 3/03 | 20u tot  21.15u (of max tem 21.30) of dinsdag 5/05
Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2 - Neerijse
Prijs: € 35 / koppel. 
Info: www.yogapunt.be en www.praktijkneerijse.be
Inschrijven: cin@yogapunt.be
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PILATES

Deze bewegingsvorm werd door Joseph Pilates begin vorige eeuw 
ontwikkeld om het lichaam sterker te maken en het in balans en 
vorm te brengen. Het verenigt lichaam en geest en creëert een meer 
gestroomlijnd lichaam. Leeftijd of fysiek niveau speelt weinig rol. 
Breng een matje, handdoek en flesje water mee. Gemakkelijke kledij is 
aangeraden.

Reeks 1: dinsdagen 10/03, 17/03, 24/03, 31/03 in zaal De Linde
Reeks 2: dinsdagen 21, 28/04 en 5/05, 12/05  in zaal De Linde
Prijs voor 4 lessen: € 40, € 20  met KVLV-kaart.
Prijs voor 8 lessen: € 70, € 35 met KVLV-kaart.

Inschrijven door overschrijving op BE92 7343 7604 1323 van KVLV 
Ottenburg met vermelding van ‘pilates’ en  je naam.
Meer info via kvlvottenburg@hotmail.com  of 0477 72 04 08 (Tine).
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op 
www.ottenburg.be

Oogyoga met Marian Maleszka

Oogyoga is dé oplossing tegen vermoeide ogen en terug beter 
zien. Oogyoga ontspant je ogen, maar ook je hele lichaam op 
een aangename manier. Door eenvoudige, maar doeltreffende 
ontspanningsoefeningen zorgt oogyoga voor ontspanning, correct 
gebruik van de oogspieren en ook voor duidelijke verbetering van het 
zicht. De lesgever Marian, 70 jaar, heeft zijn bril na 6 maanden oefenen 
voorgoed kunnen opbergen!

ZA 25/04 | 11u - 17u 
Schoenvrije bovenzaal “eQiLibre”, Donkerstraat 2 - Neerijse
€75 / €35 (2de of 3de deelname) / GRATIS 4de deelname  
Waar inschrijven: Via www.praktijkneerijse.be of info@praktijkneerijse.be
Meer info: www.praktijkneerijse.be
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Wetenschap en techniek

De Android smartphone beter leren kennen

Naargelang het gemiddelde niveau van de deelnemers, beginnen we 
met leren bellen en SMS'en.  Indien iedereen dat kan, gaan we direct 
de instellingen uitleggen. Verder leren we hoe je kunt aansluiten op 
een nieuw Wifi netwerk, contacten toevoegen en schrappen, Apps 
downloaden en verwijderen.  Een belangrijke App die we zeker moeten 
hebben is een Antivirus.  We gaan dieper in op Whatsapp, Itsme, foto's 
in mappen steken in the cloud en internetten en e-mailen met de 
smartphone.  Verder proberen we je vragen te beantwoorden. Wie wil, 
mag zijn/haar vragen op voorhand doorsturen naar kvlvottenburg@
hotmail.com.

MA 20/01 en 27/01 en 3/02 om 19.30u in zaal De Linde te Ottenburg
Prijs voor de 3 lessen: € 35, € 20 met KVLV-kaart.  
Inschrijven voor 10 januari. Aantal deelnemers beperkt tot 10.  
Je inschrijving is pas geldig na overschrijving op 
BE92 7343 7604 1323.  
Nog een vraag?  Mail naar kvlvottenburg@hotmail.com
Organisator: KVLV Ottenburg – vind ons  op Facebook en op  
www.ottenburg.be

Internet en privacy

Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als 
honderd procent privé? En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je 
het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? 
Dankzij deze sessie leer je kritisch omgaan met instellingen, reclame, 
wachtwoorden, … en krijg je heel wat tips voor je kinderen rond privacy. 
Doelgroep: Ouders van kinderen 6 tot 16 jaar

WO 19/02 | 20u tot 22u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be

Basiscursus pc voor beginners

Deze reeks is bedoeld voor personen die nog maar heel weinig met de 
computer gewerkt hebben. 
Je leert je computer aan- en uitschakelen. Daarna maak je kennis met 
de onderdelen van je pc. 
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Je leert de toetsen op het klavier kennen en gebruiken en je wordt 
handiger met de muis. Verder komen aan bod: bureaublad, vensters, 
bestanden en mappen. Ook een kort briefje schrijven in het programma 
Wordpad behoort tot de mogelijkheden. Ten slotte maken we je 
ook vertrouwd met het gebruik van een USB-stick. Maximum 10 
deelnemers.
Belangrijk: De cursisten hebben best thuis een pc om te oefenen en 
brengen best een eigen USB-stick mee.

VR 21/02, 28/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04 | 9u tot 12u
€ 50,00 voor de volledige reeks
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be

Info stookoliepremie

Mensen die volgens de voorwaarden in aanmerking komen, kunnen 
via het sociaal verwarmingsfonds jaarlijks een verwarmingstoelage 
ontvangen. Marleen, medewerker sociale dienst, komt ons uitleggen 
wie er in aanmerking komt en hoe je deze verwarmingstoelage kan 
aanvragen.

Do 19/03 | 14u tot 15u
Gratis deelname
Meer info en inschrijving via LDC ‘t Pijlijser, 02 302 43 59, 
dienstencentrum@huldenberg.be

 NOTITIES  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



// Meer info //
Gemeente Huldenberg | Dienst Cultuur
02/302 43 63 | cultuur@huldenberg.be
www.uitinhuldenberg.be


