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Algemeen
Disclaimer
De informatie in dit programmaboekje is met de
grootste zorg door de Stichting Volksuniversiteit
Helmond samengesteld. Aan de inhoud van dit
programmaboekje kunnen geen rechten worden
ontleend. De actuele cursusinformatie staat op de
website www.vuhelmond.nl.

Wat en voor wie is de Volksuniversiteit?
De Stichting Volksuniversiteit Helmond is een nietcommerciële onderwijsinstelling. De VUH biedt alle
mensen, ongeacht hun vooropleiding, de kans om zich
te blijven ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Wij
bieden cursussen, workshops, lezingen en
rondleidingen aan. Ons programma wordt ieder jaar
geactualiseerd en afgestemd op de behoeften van de
Helmondse en regionale bevolking. Het sociale aspect
is voor de VUH heel belangrijk, we streven naar een
gezellige sfeer tijdens de lessen. Door deel te nemen
aan een cursus ontmoet je mensen met dezelfde
interesse. Op verzoek reikt de Volksuniversiteit een
certificaat van deelname uit.

Informatie en inschrijving
Alle inschrijvingen vinden plaats via de administratie
van de Volksuniversiteit.
Inschrijven kan:
●
●

via onze website www.vuhelmond.nl.
of
door het inschrijfformulier (achterin dit
boekje) uit te knippen, volledig in te vullen en
af te geven of te versturen naar
Volksuniversiteit Helmond (onvolledig
ingevulde formulieren kunnen niet worden
verwerkt).
4

Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van
binnenkomst. Na inschrijving ontvang je een
ontvangstbevestiging. Enige tijd voor aanvang van de
cursus ontvangt je de definitieve inschrijving en wordt
het cursusgeld (of de eerste termijn) afgeschreven.
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om je te
attenderen op wijzigingen, uitval van lessen en op
nieuwe activiteiten. Ook sturen wij maandelijks een
nieuwsbrief, tenzij je aangeeft daar geen prijs op te
stellen.
Op vrijdag 4 september 2020 zal er van 19.00 uur tot
21.00 uur gelegenheid zijn om extra informatie te
vragen over de talencursussen. Je kunt daar dan ook
meteen inschrijven. Deze informatieavond vindt plaats
in het gebouw van de Volksuniversiteit aan de Braakse
Bosdijk 4.

Betalingen
Betaling vindt plaats door:
•

een eenmalige machtiging. Als je inschrijft via
de website www.vuhelmond.nl machtig je ons
om het verschuldigde cursusgeld in één keer
van het opgegeven rekeningnummer te laten
afschrijven. Bij cursussen waarvan het
cursusgeld ten minste € 99,00 euro bedraagt,
heb je de mogelijkheid om in twee termijnen
te betalen. De afschrijving van het gehele
cursusgeld dan wel van de eerste termijn,
vindt plaats uiterlijk één week na aanvang van
de cursus, de volgende termijnafschrijving
vindt een maand later plaats.

•

contante betaling, bij inschrijving op de
administratie van de Volksuniversiteit
Helmond aan de Braakse Bosdijk 4 te
Helmond. (zie openingstijden achterzijde)

Indien betaling achterwege blijft, ontvang je een
aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld
is verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Blijft
betaling alsnog achterwege, dan wordt een
incassobureau ingeschakeld.
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Vakanties 2020-2021
In de schoolvakanties en op zon- en feestdagen zijn er
geen cursussen. Ons kantoor aan de Braakse Bosdijk is
dan gesloten.
Herfstvakantie
17 t/m 25 oktober 2020
Sinterklaas
5 december 2020
Kerstvakantie
19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021
Voorjaarsvakantie
13 t/m 21 februari 2021
Pasen
3 t/m 5 april 2021
Meivakantie/hemelvaart 1 t/m 16 mei 2021
Pinksteren
22 t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
24 juli t/m 5 september 2021

Cursusplaatsen
Alle cursussen en workshops, met uitzondering van de
kookcursussen, worden gegeven in het gebouw van de
Volksuniversiteit aan de Braakse Bosdijk 4 te Helmond.
Onze leslokalen op de begane grond zijn toegankelijk
voor rolstoelgebruikers, het lokaal op de eerste
verdieping niet. Wij verzoeken mindervalide cursisten
om dit tijdig kenbaar te maken bij onze administratie,
zodat wij waar mogelijk daar rekening mee kunnen
houden bij de planning van de lokalen.
De kookcursussen worden gegeven in De Westwijzer,
Cortenbachstraat 70 Helmond.
Rondleidingen worden gegeven in Museum Helmond
en Museum de Wieger in Deurne.
De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek HelmondPeel, Watermolenwal 11 Helmond.

Doorgaan van cursussen
Zodra er voldoende deelnemers zijn, bevestigen wij
het doorgaan van een cursus. Bij onvoldoende
inschrijvingen wordt een cursus geannuleerd. De
ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan uiterlijk
vijf dagen voor aanvang van de cursus bericht.
Uiteraard maken we dan geen gebruik van uw
betalingsmachtiging.
Je kunt altijd telefonisch informeren naar het al dan
niet doorgaan van een cursus.
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Volksuniversiteit Helmond kan zich genoodzaakt zien
de cursus door een andere docent te laten geven dan
in deze programmagids staat vermeld.
Volksuniversiteit Helmond streeft ernaar bij
vervolgcursussen dag, tijdstip en docent gelijk te
houden aan het voorgaande seizoen. Om praktische
redenen is dit helaas niet altijd mogelijk.
Je kunt jouw inschrijving voor een cursus, workshop of
rondleiding tot veertien dagen voor aanvang kosteloos
annuleren (uitsluitend via e-mail of schriftelijk). Na die
periode ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.
Verzuim van lessen of tussentijds stoppen geeft geen
recht op geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het
cursusgeld.

Cursusboeken en cursusmateriaal
Kosten voor de aanschaf van cursusboeken en
materiaalkosten zijn, tenzij anders vermeld, NIET in het
cursusbedrag opgenomen. Aanvullend lesmateriaal
betaalt men rechtstreeks aan de docent.
Let op: Het is verstandig om de boeken en materialen
pas aan te schaffen, nadat vaststaat dat de cursus
doorgaat.

Ziekte en verhindering
Als je door omstandigheden een les niet kunt volgen,
verzoeken we je ons hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte te stellen. Dat kan op telefoonnummer 0492
532 729 of per e-mail: info@vuhelmond.nl. Wij geven
dit dan door aan de docent.
Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of
verhindering van de docent, krijg je daarvan
telefonisch, schriftelijk, per e-mail of groeps-app
bericht.

Aansprakelijkheid
De VU Helmond is niet aansprakelijk voor schade aan,
dan wel diefstal of vermissing van persoonlijke
eigendommen tijdens de cursussen, workshops en
lezingen.
Alle in deze gids genoemde informatie, waaronder
prijzen en data zijn onder voorbehoud van foutieve
vermeldingen en eventueel noodzakelijke
aanpassingen. Kijk voor alle actuele informatie op onze
website www.vuhelmond.nl.
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Klachtenprocedure
De Volksuniversiteit kent een klachtenprocedure. Heb
je een klacht met betrekking tot de gang van zaken, de
cursus, de docent of de Volksuniversiteit zelf en ben je
van mening dat (het bestuur van) de Volksuniversiteit
daarvan op de hoogte moet zijn, dan verzoeken wij dit
schriftelijk aan ons te mee te delen met vermelding
van je naam en adres. Het bestuur van de
Volksuniversiteit zal de klacht behandelen en je
schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen.
Desgewenst kunt je de klacht mondeling toelichten.
Klachten richten richten aan: de Secretaris van de
Volksuniversiteit, Braakse Bosdijk 4, 5703 HZ Helmond.

Uitsluiting van de les
Het bestuur kan besluiten een cursist de toegang tot
lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige
betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling
van het cursusgeld blijft dan onverminderd bestaan.

Vrijwilligers
Bij de Volksuniversiteit zijn een aantal vrijwilligers
actief. Uitbreiding van ons team is altijd gewenst. Wij
zoeken personen die:
- cursussen plannen en organiseren
- kennis hebben van PR en Social- media
- sprekers zoeken en uitnodigen voor lezingen
- de financiële zaken kunnen beheren.
Wanneer je interesse heeft om vrijwilliger bij ons te
worden, dan kunt je dat kenbaar maken bij onze
administratie of mailen naar info@vuhelmond.nl

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit
Helmond bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:
dhr. Jan van den Heuvel
Secretaris:
mw. Lidwien van Rooij
Penningmeester: dhr. Ton Witlox
Lid:
mw. Christien Jacobs-Geelen
Lid:
mw. Sille Körver-Tammaru
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Lezingen
De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek HelmondPeel, Watermolenwal 11 Helmond, meestal op een
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of
Tel.: 0492 532 729
De lezingen staan wel vermeld op onze site, maar je
kunt daar niet aanmelden!

Death Valley De Peel
Geen onderwerp in de
afgelopen 75 jaar dat zo
uitputtend is beschreven en
besproken als de Tweede
Wereldoorlog. Desondanks
bleken tijdens de viering van 75
jaar vrijheid in 2019/2020 nog
steeds niet alle verhalen verteld.
Na dit herdenkingsjaar zal dat
nog steeds zo zijn. Tegelijk is afgelopen jaar duidelijk
geworden dat dankzij het provinciale project "Brabant
Remembers" en het regionale project "Death Valley De
Peel", er veel 'nieuwe oorlogsgeschiedenis' is
toegevoegd. Voor het regionale project tekende
Museum Klok & Peel in Asten, dat 75 jaar vrijheid wist
uit te diepen met drie tentoonstellingen, te weten
'Klokkenroof', 'Death Valley De Peel' en 'Klokken voor
Amerika'. Bedenker van het drieluik was schrijver en
oud- ED journalist Piet Snijders (68), vrijwilliger bij het
Astense museum en intussen (mede)auteur van de
fraaie museumuitgaven 'Klokkenroof', 'Death Valley De
Peel' en 'Doublecrash'. In zijn lezing zet hij de
schijnwerper op enkele topics uit zijn recente werk.
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of Tel.:
0492 532 729
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 6,00
1 sessie van 2 uur
Dhr. Piet Snijders
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 1
lestijd
datum

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur
13 okt 2020

De Oerknal een mysterie?
Steeds meer lezen en horen we verhalen over het
ontstaan van het heelal. Hoe kon 14 miljard jaar
geleden het heelal ontstaan uit niets? En welke
bewijzen zijn daar eigenlijk voor? Anders gezegd:
waarom is er iets, en niet niets? Mysteries blijven
9

bestaan: wat is donkere energie en wat is donkere
materie. We moeten ons goed realiseren dat alles wat
we waarnemen in het heelal slechts 4% is van alles wat
er in het heelal aanwezig is. Met veel indrukwekkende
beelden en video's legt Theo van Es dit uit.
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of Tel.:
0492 532 729
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 6,00
1 sessie van 2 uur
Dhr. Theo van Es
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 2
lestijd
datum

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur
10 nov 2020

Cultureel drieluik “ZEE”
In de lezing worden acht verrassende combinaties van
literatuur, muziek en beeldende kunst gepresenteerd.
Door middel van kleuren, klanken en woorden worden
ze aan elkaar verbonden, waarin het begrip ‘Zee’ dus
centraal staat. Aan de hand van acht combinaties
presenteren Bram Noot (literatuur), Marja Reitsma
(beeldende kunst) en Joop de Weger (muziek), hoe
gedichten, kunstwerken en muziekfragmenten samen
klinken als een drieluik. Een voorbeeld van zo’n
combinatie is het kunstwerk ‘Another Place’, het
muziekstuk ‘Instanbul Symfony’ en het gedicht ‘Van de
zee’. "Another Place" is een modern sculptuur uit 1997
van Sir Antony Gormley, gelegen aan Crosby Beach in
Merseyside in Engeland. Het bestaat uit 100 gietijzeren
figuren met uitzicht op zee. De figuren zijn
gemodelleerd naar het naakte lichaam van de
kunstenaar. Istanbul Symfony is een orkestraal
muziekstuk van de Turkse pianist en componist Fasil
Say, en vormt een levendige en poëtische ode aan de
miljoenen inwoners van de metropool aan de
Bosporus. "Van de zee" is een gedicht van de dichter
Willem Kloos (1859-1938).

Marja Reitsma, Bram Noot en Joop de Weger delen
hun passie graag met anderen. Al 15 jaar verzorgen zij
Culturele Drieluiken, waarin thema’s vanuit de
beeldende kunst, literatuur en klassieke muziek
worden belicht. Marja Reitsma is werkzaam voor de
educatieve dienst bij het Van Abbemuseum in
Eindhoven. Daarnaast verzorgt zij cursussen en
lezingen over kunstbeschouwing. Joop de Weger geeft
lessen “Luisteren naar Klassieke Muziek” aan
10

verschillende volksuniversiteiten. Daarnaast verzorgt
hij avondvullende lezingen waarin klassieke muziek
centraal staat. Bram Noot is Neerlandicus. Naast
lezingen over literaire onderwerpen geeft hij leiding
aan een leeskring.
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of Tel.:
0492 532 729
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 6,00
1 sessie van 2 uur
Mw. Marja Reitsma-Vrijling
Dhr. Joop de Weger, Dhr. Bram Noot
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 3
lestijd
datum

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur
8 dec 2020

Alcohol, drugs & samenleving
Welke middelen worden
gebruikt en welke problemen
brengt dat met zich mee?
Er wordt ingegaan op
verslavingen aan alcohol, drugs
en risico’s door de eeuwen heen
en op de actuele ontwikkelingen
in gebruik en beleid. Actuele
ontwikkelingen in preventie en
het Nederlandse alcohol- drugsbeleid komen aan bod,
waaronder de discussie rond het gedoogbeleid en het
legaliseren van cannabis.
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of Tel.:
0492 532 729
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 6,00
1 sessie van 2 uur
Dhr. H. Garretsen
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 4
lestijd
datum

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur
19 jan 2021

De Trans-Siberische spoorlijn
Het achtste wereldwonder, zo werd
de Trans-Siberische spoorlijn bij de
oplevering in het begin van de 20e
eeuw genoemd. De kranten
vergeleken de voltooiing van de
spoorlijn met de ontdekking van
Amerika en de aanleg van het
Suezkanaal. Met een lengte van
9289 km is het nog altijd de langste
spoorweg ter wereld, die als een ijzeren as door zeven
11

tijdzones gaat en Europees Rusland en Siberië tot een
geheel maakt. Elena Bronnikova neemt je mee op een
boeiende virtuele reis van Moskou naar Vladiwostok.
Je hoort welke rol de beroemde spoorlijn heeft
gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Rusland en
de rest van de wereld. Kortom, een historische en
culturele reis door tijd en ruimte
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of Tel.:
0492 532 729
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 6,00
1 sessie van 2 uur
Mw. Elena Bronnikova
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 5
lestijd
datum

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur
9 feb 2021

Supermacht China een bedreiging voor onze
waarden?
In deze lezing vol vuurwerk
laten we de opkomst zien van
de Chinese draak in haar
streven naar wereldmacht. De
ontwikkeling van onze
onderlinge relatie staat
centraal. Het 16+1 initiatief
tussen China en de voormalige
communistische landen uit
Midden- en Oost-Europa komt
aan bod, evenals de hernieuwing van Marco Polo’s
zijderoute in het Chinese “One belt, One road”initiatief. Onze (handels)relatie is in gevaar door de
problemen bij markttoegang, technologietransfer,
diefstal van intellectueel eigendom en
namaakgoederen. De onderlinge samenwerking en de
intermenselijke dialoog is anders dan in het westen.
Europa doet pogingen voor verdieping en bijsturing,
maar heeft te maken met botsende systemen en
ideologieën waaronder een andere kijk op
mensenrechten en het nakomen van internationale
afspraken. Hoe gaan we met China om, en Xi’s
afwijkende werkelijkheid?
Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor
de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl of Tel.:
0492 532 729
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 6,00
1 sessie van 2 uur
Dhr. Walter Pfeil
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 6
lestijd
datum

Dinsdag 20:00 - 22:00 uur
9 mrt 2021
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Kunst & cultuur
Frida Kahlo
Frida Kahlo (1907 – 1954).
Kinderverlamming, een zwaar
busongeval, haar relatie met
Diego Rivera en haar
verhoudingen met andere
mannen en met vrouwen, de
Mexicaanse politiek en cultuur
vormden voor Frida Kahlo een
inspiratiebron voor haar kunst en
turbulente leven. In al haar ellende vindt deze
turbulente persoonlijkheid haar vrijheid om te
schilderen. Haar schilderijen zijn dan ook genadeloos,
vol fysieke pijn, liefde, vreugde, troost en kleuren. Frida
Kahlo is voor velen op de hele wereld een voorbeeld
van doorzettingsvermogen en moed. Het Drents
Museum presenteert vanaf 11 oktober 2020 de
grootse tentoonstelling Viva La Frida! – Leven en werk
van Frida Kahlo. In twee bijeenkomsten van 1 ½ uur
wordt aandacht besteed aan het leven en het werk van
Frida Kahlo. Deze bijeenkomsten zijn ook een mooie
voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 24,00
2 sessies van 1,5 uur
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 100
lestijd
Dinsdag 19:30 - 21:00 uur
eerste les
27 okt 2020, laatste les 3 nov 2020
cursusnummer: 101
lestijd
Donderdag 14:00 - 15:30 uur
eerste les
29 okt 2020, laatste les 5 nov 2020

Mythologie verhaald en verbeeld
De Grieken kenden vele
verhalen over goden,
godinnen, helden en
heldinnen. Zij hadden geen
heilig boek, geen kerkelijke
organisatie, geen imams. Hun
verhalen konden flexibel en
eindeloos gevarieerd worden
verteld en zonder al te veel
problemen worden aangepast aan tijd, plaats en
omstandigheden. In een cursus van zes lessen worden
allerlei verhalen verteld, besproken en verbeeld door
dia’s van schilderijen en beeldhouwwerken. Ook de rol
van de mythologie in het dagelijks leven in
spreekwoorden en uitdrukkingen komt aan de orde,
zoals tantaluskwelling, oedipuscomplex en de hoorn
des overvloeds.
(z.o.z.)
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cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 101,00
6 sessies van 2 uur
Reader à € 10,00 te betalen aan de
docent
docent
Dhr. Hans Wellink
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 102
lestijd
Donderdag 19:30 - 21:30 uur
eerste les
25 feb 2021, laatste les 1 apr 2021

Rondleiding Collectie Lex en Leonie van de
Haterd Museum de Wieger Deurne
In Museum De Wieger is de kunstcollectie van Lex en
Leonie van de Haterd te zien. Deze expositie markeert
het afscheid van Lex van de Haterd die vijf jaar de
functie van conservator heeft vervuld. De
tentoonstelling bestaat uit drie deelexposities.
Beneden worden hun interbellumwerken ingepast in
‘De wereld van Hendrik Wiegersma’ met naast werken
van Wiegersma en zijn vrienden Ossip Zadkine,
Moissey Kogan, Otto van Rees, Jozef Cantré en Joep
Nicolas, ook tekeningen, pastels en litho’s van Jan
Sluijters en Leo Gestel. Boven: een keuze uit de
naoorlogse en hedendaagse kunst, met daarin
kunstwerken die variëren van schilderijen tot beelden,
van glaswerk tot keramiek en van tekeningen tot
grafiek. In de ateliers: fotografie uit de collectie van Lex
en Leonie met Cas Oorthuys, Willem Wernsen, Ilse
Leenders, Wim Koerts, Jolanthe Lalkens e.v.a. Speciaal
voor de Volksuniversiteit is er een rondleiding gepland.
Ontvangst en rondleiding door een medewerker van
het museum.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 9,00
1 sessie van 1,5 uur
Rondleiding is exclusief entree
museum, maar inclusief koffie/thee.
(museum jaarkaart is geldig)
Medewerker Museum de Wieger
Museum de Wieger

cursusnummer: 103
lestijd
Woensdag 14:00 - 15:30 uur
datum
18 nov 2020
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Rondleiding Fototentoonstelling Harry
Gruyaert. Retrospective in Museum Helmond
Harry Gruyaert (Antwerpen, 1941) is een van de
grootste Europese fotografen, lid van het beroemde
fotoagentschap Magnum Photos. Hij is vooral bekend
vanwege zijn fenomenale kleurgebruik. Daarbij heeft
hij een lichte voorkeur voor opvallende roden en
groenen, die zijn foto’s domineren. Gruyaert heeft een
voorliefde voor het absurdistisch beeldelement in het
leven en het straatbeeld. Je zou hem een Belgische
surrealist kunnen noemen in de traditie van
kunstenaars als Margritte en Broodthaers, die in staat
waren de relatie tussen beeld en werkelijkheid steeds
opnieuw te ontregelen. In het Museum Helmond
worden circa 100 foto’s getoond, een dwarsdoorsnede
van het werk van Gruyaert. Speciaal voor de
Volksuniversiteit is er een rondleiding gepland.
Ontvangst en rondleiding door de conservator van het
museum.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 9,00
1 sessie van 1,5 uur
Rondleiding is exclusief entree
museum, maar inclusief koffie/thee.
(museum jaarkaart is geldig)
Dhr. Frank Hoenjet
Museum Helmond

cursusnummer: 104
lestijd
Woensdag 14:00 - 15:30 uur
datum
28 okt 2020

Harry Gruyaert, Belgie, 1988, Harry Gruyaert/Magnum Photos

Kijk ook op onze website, daar
vind je de laatst bijgewerkte
informatie!

www.vuhelmond.nl
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Klassieke muziek
Wat is eigenlijk klassieke muziek?
Muziek waarop in de
Middeleeuwen werd gedanst?
Muziek die klonk in adellijke
salons? Marsmuziek om soldaten
aan te voeren? Muziek voor de
concertzaal? Feestmuziek? Het is
allemaal goed, maar dat betekent
niet dat je al die klassieke muziek
mooi hoeft te vinden. Het
ontdekken van klassieke muziek die je mooi vindt en/of
jouw muzikale horizon verleggen, staat in deze cursus
centraal. Al luisterend komt er van alles langs:
stijlperioden (o.a. barokke periode en romantiek),
orkesten (kamer- en symfonieorkesten) instrumenten
en natuurlijk componisten (zoals Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert). Met behulp van beeld- en
geluidsmateriaal maak je concerten bijna live mee.
Door een combinatie van weten, zien en luisteren ga je
zelf ontdekken welke klassieke muziek bij jou past. De
cursus is geschikt voor iedereen, ook als je hem al
eerder hebt gevolgd. De wereld van de klassieke
muziek is zo groot dat er elk jaar en elke cursus weer
andere werken aan de orde komen. Facultatief is er
voor cursisten en hun introducés de mogelijkheid om
mee te gaan naar een concert van de Philharmonie
zuidnederland in Eindhoven. Informatie hierover krijg
je tijdens de cursus.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 67,00
4 sessies van 2 uur
Reader à € 3,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Joop de Weger
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 105
lestijd
Dinsdag 9:30 - 11:30 uur
eerste les
6 okt 2020, laatste les 3 nov 2020
cursusnummer: 106
lestijd
Dinsdag 9:30 - 11:30 uur
eerste les
26 jan 2021, laatste les 23 feb 2021

Nationale Scholen in woord, beeld en muziek
De term ‘nationalisme’ kan, zeker op politiek gebied,
een nare bijklank hebben. In deze cursus wordt echter
een andere kant van het begrip nationalisme
behandeld. In de 19e eeuw zijn er vooral in Europa een
aantal bevolkingsgroepen met een eigen taal en
cultuur, die onvoldoende ruimte krijgen of worden
onderdrukt. Voorbeelden hiervan zijn de Tsjechen en
de Finnen. Er zijn ook landen die bestaan uit een
veelheid van vorstendommetjes, zoals Duitsland en
Italië, die een nieuwe staat proberen te maken. Andere
landen, zoals Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië zijn
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erg trots op hun cultuur en
geschiedenis.
Sommige landen ontwikkelen dat
nationale gevoel pas veel later,
bijvoorbeeld de Verenigde Staten.
Muziek is vaak een aanjager en
vertolker van een ontluikend
nationaal bewustzijn. In deze
cursus worden diverse nationale
bewegingen verbonden met
muziek. Aan bod komen o.a.:
Duitsland, Finland, Tsjechië,
Groot-Brittannië, Rusland en de
Verenigde Staten. Soms is de
keuze van de muziek
vanzelfsprekend, maar soms ook
verrassend.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docenten
locatie

€ 67,00
4 sessies van 2 uur
Reader à € 5,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Willem Wittenberg
Dhr. Joop de Weger
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 107
lestijd
Woensdag 14:00 - 16:00 uur
eerste les
24 feb 2021, laatste les 17 mrt 2021

Glaskunst
Glaskunst is een onderdeel van
beeldende kunsten. Door de
eeuwen heen heeft men glas
bewerkt met diverse methodes om
een kunstwerk van glas te creëren.
Glasontwerper, verzamelaar en
kenner Eef Wezenberg vertelt in 2x
anderhalf uur wat glas is. Ook zal hij
ingaan op de geschiedenis van glas,
zowel op industrieel als artistiek gebied. Daarnaast
bespreekt hij diverse stijlen van ontwerpen en vormen
van glasbewerking. Tot slot komt natuurlijk zijn eigen
geometrische glaskunst aan bod.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 24,00
2 sessies van 1,5 uur
Dhr. Eef Wezenberg
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 108
lestijd
Woensdag 14:30 - 16:00 uur
eerste les
7 okt 2020, laatste les 14 okt 2020
cursusnummer: 109
lestijd
Woensdag 20:00 - 21:30 uur
eerste les
7 okt 2020, laatste les 14 okt 2020
17

Literatuur: thema's en romans
In deze cursus worden twee thema’s
en twee romans behandeld. Het
eerste thema verkent de vraag hoe
onze moraal verandert in de
literatuur, van de Middeleeuwen
tot nu . De zeven hoofdzonden op
het schilderij van Jeroen Bosch
verwijzen naar een eeuwenlange
christelijke traditie met opvattingen over deugden en
ondeugden. Maar hoe zit het met de ideeën over goed
en kwaad in de 21ste eeuw? In romans en gedichten
geven schrijvers een boeiend beeld over onze omgang
met goed en kwaad. Bij de behandeling van dit thema
wordt ook, in het Multatuli jaar, de Max Havelaar aan
de orde gesteld. In deze roman stelt Multatuli de
normen en waarden van het koloniale bewind in het
toenmalige Nederlands-Indië aan de kaak. Het tweede
thema gaat over melancholie en nostalgie in de
literatuur. Voor veel schrijvers vormen deze gevoelens
en stemmingen een rijke inspiratiebron voor de
mooiste gedichten en meest aangrijpende romans. De
romans die bij de twee thema’s min of meer
aansluiten zijn "Judas" van Amos Oz en "De
bekeerlinge" van Stefan Hertmans.
cursusprijs
€ 50,50
cursusduur
4 sessies van 1,5 uur
docent
Dhr. Bram Noot
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 110
lestijd
Woensdag 13:30 - 15:00 uur
eerste les
4 nov 2020, laatste les 25 nov 2020

Sicilië
Sicilië is een prachtig en
veelzijdig eiland. Het eiland is
rijker dan rijk aan kunst en
cultuur, aan mooie stranden en
woeste bergen: een fantastisch
eiland om op rond te reizen.
Tijdens vier bijeenkomsten van
twee uur worden de
geschiedenis en de sporen van
allerlei volkeren en culturen van dit eiland besproken
en getoond.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 67,00
4 sessies van 2 uur
Reader à € 7,50 te betalen aan de
docent
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 113
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:00 uur
eerste les
21 jan 2021, laatste les 11 feb 2021
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Ontwikkeling
Sterren kijken
Als je ’s avonds naar buiten loopt
en naar boven kijkt, zie je die
prachtige sterrenhemel. Heb je je
nooit afgevraagd: 'Waar kijk ik nu
naar?' In deze cursus word je
wegwijs gemaakt in de
sterrenhemel en word je
meegenomen op een tocht langs
sterren, sterrenbeelden en planeten. Zoals je een
landkaart gebruikt om jouw weg hier op aarde te
zoeken, zo leer je in deze cursus een sterrenkaart te
gebruiken om jouw weg aan de hemel te vinden. Ook
de beweging van de planeten komt uitgebreid aan de
orde. De cursus is inclusief een bezoek aan de Jan
Paagman Sterrenwacht in Asten. De werking van de
sterrenkijker wordt behandeld en vragen als 'Waar
moet ik op letten als ik overweeg een kijker aan te
schaffen' komen aan de orde.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 61,00
5 sessies van 1,5 uur
Sterrenkaart à € 10,00 te betalen aan
de docent.
Dhr. François Swinkels
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 111
lestijd
Maandag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
2 nov 2020, laatste les 30 nov 2020

Sterren kijken vervolg
In de cursus van het najaar “Sterren kijken” hebben we
het accent gelegd op hoe we naar de sterren kijken en
wat we wáár kunnen vinden. In deze cursus gaan we
wat dieper op de zaken in. Je maakt kennis met de vele
verschillende soorten sterren, met de oorsprong van
de sterren en de sterrenstelsels. Uiteraard komt ons
eigen zonnestelsel aan bod. Als afsluiting van deze
cursus zullen we de grote geheimen bespreken als
donkere materie, donkere energie en natuurlijk zwarte
gaten.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 61,00
5 sessies van 1,5 uur
Dhr. François Swinkels
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 112
lestijd
Maandag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 feb 2021, laatste les 22 mrt 2021
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Bridge
Bridge voor beginners
Bridge is de koning onder de
kaartspellen. Bridge heeft het
imago dat het een moeilijk spel is,
maar dat is slechts ten dele waar.
De regels zijn simpel en
gemakkelijk door iedereen te
leren. Het spel heeft eindeloze
mogelijkheden en is daardoor
altijd boeiend. Het doel van deze cursus is plezier te
krijgen in het bridgespel. De cursus wordt gegeven
door een ervaren en gediplomeerde bridgeleraar van
de Nederlandse Bridgebond.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 83,00
10 sessies van 2,5 uur
Reader à € 12,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Ton Henken
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 120
lestijd
Dinsdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 1 dec 2020

Bridge voor beginners 2
Na het afronden van de cursus bridge voor beginners 1
kan men starten met deze cursus. In 10 lessen van 2½
uur wordt er dieper ingegaan op de reeds geleerde
stof. De cursus wordt gegeven door een ervaren en
gediplomeerde bridgeleraar van de Nederlandse
Bridgebond.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 83,00
10 sessies van 2,5 uur
Reader à € 12,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Ton Henken
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 121
lestijd
Dinsdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
26 jan 2021, laatste les 6 apr 2021

Bridge voor gevorderden
Bij Bridge voor gevorderden zal
in elke les eerst een theoretisch
onderwerp worden herhaald om
vervolgens een flink aantal op
dat onderwerp gekozen spellen
te spelen. De docent maakt aan
tafel opmerkingen en geeft
aanwijzingen, zodat problemen
duidelijk onder de aandacht worden gebracht. De
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cursisten ontvangen, naast een beschrijving van de
theorie, na het spelen van de oefenspellen een uitdraai
van hetgeen er gespeeld is, voorzien van commentaar.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 83,00
10 sessies van 2,5 uur
Reader à € 6,00 te betalen aan de
docent.
Dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 122
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
24 sep 2020, laatste les 3 dec 2020
cursusnummer: 123
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
28 jan 2021, laatste les 8 apr 2021

Body & mind
Combinatie basiscursus BLS/AED
BLS (basic life support) is de
Engelse term voor reanimeren en
AED is de afkorting van de
automatische externe
defibrillator. Heb je er wel eens bij
stilgestaan dat in ons land elk uur
twee mensen overlijden aan de
gevolgen van een hartinfarct? BLS
en AED zijn van levensbelang en niet alleen bij
hartstilstand als gevolg van een hartinfarct. De cursus
is inclusief cursusboek en diploma van de Nederlandse
Hartstichting. Er zijn zorgverzekeraars die deze cursus
vergoeden, meer informatie daarover tijdens de eerste
les.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 34,00
2 sessies van 2 uur
NRR Instructeur
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 200
lestijd
Maandag 19:30 - 21:30 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 28 sep 2020
cursusnummer: 201
lestijd
Maandag 19:30 - 21:30 uur
eerste les
23 nov 2020, laatste les 30 nov 2020
cursusnummer: 202
lestijd
Dinsdag 19:30 - 21:30 uur
eerste les
2 feb 2021, laatste les 9 feb 2021
cursusnummer: 203
lestijd
Maandag 19:30 - 21:30 uur
eerste les
12 apr 2021, laatste les 19 apr 2021
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NLP, neuro linguïstisch programmeren
Hoe zou het zijn als je jezelf beter
uit zou kunnen drukken? Als je
rustiger zou worden in je hoofd?
Als je beter zou kunnen aansluiten
bij anderen en duidelijker zou
kunnen aangeven wat je wil? Heb
je moeite met ‘nee’ zeggen of
jouw grens aangeven? Dan zijn
deze vijf avonden belangrijk voor
jouw communicatie. De docent geeft zowel theorie als
voorbeelden uit de praktijk. De ervaring leert dat je in
deze cursus jouw manier van communiceren leert
herkennen en verbeteren.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 105,00
5 sessies van 2,5 uur
Reader à € 10,00 te betalen aan de
docent
Mw. Carla Beljaars-Houben
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 204
lestijd
Woensdag 19:30 - 22:00 uur
eerste les
27 jan 2021, laatste les 3 mrt 2021

Mindfulness
Mindfulness betekent
‘opmerkzaamheid’ of de kunst
om aanwezig te zijn in het hier
en nu. Training in mindfulness
is bedoeld voor iedereen die de
kwaliteit van zijn leven wil
verbeteren. In deze cursus
maak je kennis met een aantal
basisoefeningen. Mindfulness
kan je helpen meer rust in je hoofd te krijgen, meer
ontspanning, beter leren omgaan met emoties, meer
te genieten, bewust ieder moment beleven en betere
concentratie te ontwikkelen. Voorkennis is niet vereist.
De kennis die je opdoet tijdens deze training kun je
direct toepassen in het dagelijks leven.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 76,00
3 sessies van 3 uur
Dhr. Leon Pouls
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 205
lestijd
Donderdag 19:00 - 22:00 uur
eerste les
28 jan 2021, laatste les 11 feb 2021

Kijk ook op onze website, daar vind je de
laatst bijgewerkte informatie!

www.vuhelmond.nl
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Familieopstellingen
Wij worden geboren en groeien
op binnen het systeem van de
familie. In de eerste levensfase
kunnen wij nog niet denken en
is er alleen maar gevoel. Als
baby staan wij dan ook open
voor gevoelens en nemen deze
op. Dit kunnen verwerkte of
onverwerkte gevoelens zijn.
Onbewust gaan wij hiermee aan de slag, want een kind
is boven loyaal aan zijn ouders. Deze immense
loyaliteit zorgt ervoor dat wij die gevoelens, posities of
verantwoordelijkheden, overnemen. Er zijn altijd een
of meerdere leden van het familiesysteem die de last
van het onverwerkte met zich meedragen en zij voelen
zich daardoor gevangen en verstrikt. Vaak zijn deze
verstrikkingen niet (meer) rationeel te benaderen en
beïnvloeden deze onze diepste overtuigingen. Door
middel van de methode familieopstellingen zie je waar
oude zaken je nu beïnvloeden en kun je ze van je
afzetten.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 76,00
3 sessies van 3 uur
Dhr. Leon Pouls
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 206
lestijd
Donderdag 19:00 - 22:00 uur
eerste les
29 okt 2020, laatste les 12 nov 2020
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Numerologie
Dagelijks worden we geconfronteerd met getallen:
telefoonnummers, bankrekeningnummers,
geboortedata, enz. Als we de numerologie bestuderen,
komen we erachter dat deze getallen meestal op de
een of andere manier bij ons passen. In de workshop
beginnen we met de betekenis van de grondgetallen 1
t/m 9 en de meestergetallen 11, 22, 33, en 44.
Vervolgens zullen we kijken hoe je aan je naam een
getal kunt ontlenen, aan je sociale optreden, je
hartsverlangen, je levenslot, je bestemming, je
karakterneigingen, enz.
Welke betekenis heeft de eerste letter van je naam?
Hoe kun je jezelf het beste uiten? Welk beroep moet je
kiezen? Wat betekenen de ontbrekende getallen in
jouw naam?
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 21,00
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 7,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 207
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
datum
31 okt 2020

Reïncarnatie
We proberen in de les bewijzen te
vinden van de reïncarnatie van de
mens. We kijken hoe de reïncarnatie
werkt en waarom dat de enige weg
is om verder te komen in de
evolutie. We zullen zelfs
groepsgewijs teruggaan naar het
verleden, waardoor je een beter
beeld krijgt van de loop van
persoonlijke gebeurtenissen. Karma is de leer van
oorzaak en gevolg. Die wet zegt, dat als je iets
veroorzaakt, je ook voor de gevolgen verantwoordelijk
bent. Dat werkt je hele evolutie door. We “oogsten” nu
wat we in een van de vorige levens gezaaid hebben.
Een menselijk karakter wordt maar langzaam gevormd.
Regressietherapie geeft je duidelijke inzichten waarom
je karakter is zoals het nu is.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 21,00
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 8,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 208
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
datum
14 nov 2020
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Spiritualiteit
Hoe vaak overkomt het je dat je
plotseling iets vindt wat je net nodig
had, of dat je aan iemand zit te
denken door wie je een paar
minuten later wordt opgebeld. Het
kan ook zijn dat je voelt dat er iets
staat te gebeuren. Je voelt je niet
prettig, maar weet niet wat het is.
Zo zijn er meer gebeurtenissen
waarvan je de oorsprong niet begrijpt. Dat zijn de
spirituele aspecten van het leven: jouw dromen, jouw
spirituele gaven, telepathie, jouw gedachtekracht. We
bespreken dit alles in deze workshop.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 21,00
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 8,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 209
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
datum
28 nov 2020

Voetreflextherapie
Voetreflex is een effectieve en
krachtige natuurgeneeskundige
methode die geschikt is voor
iedereen. Het is een prettige,
veilige methode die bij veel
verschillende lichamelijke en
psychische klachten verlichting
kan geven. Tijdens de workshop
leer je een stukje theoretische achtergrond. Daarna
gaan we in tweetallen de grepen op elkaars voeten
oefenen zodat je thuis deze massagegrepen toe kunt
passen bij je partner, vrienden, kinderen en ouderen.
Tijdens de workshop dient de cursist mee te nemen:
een matje of groot tuinkussen om op te liggen, een
hoofdkussen, een groot badlaken en eventueel een
fleecedeken
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 21,00
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 3,00 te betalen aan de
docent
Mw. Els van Haandel
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 210
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
datum
14 nov 2020
cursusnummer: 211
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
datum
20 mrt 2021
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Wichelroede
We gaan in deze cursus stralingen
meten, uit de lucht, van elektrische
apparaten en vanuit de aarde, zoals
wateraders en Leylijnen. We gaan
ook buiten in de natuur meten wat
de gevolgen zijn voor de natuur.
Onderwerpen die voorbij komen
zijn: Waar- en onwaarheden over
stralingen van masten, mobile telefoons, internet etc.
Wat is elektro smog en wat zijn magnetische velden?
Wat zijn negatieve invloeden op je gezondheid? Wat
zijn wateraders en aardstralen? Waarom wil ik altijd
daar zitten? Wat doe je met de wichelroede en wat
met het meetapparaat?
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 63,00
3 sessies van 2,5 uur
Reader à € 12,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Jules Faber
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 212
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
eerste les
7 nov 2020, laatste les 21 nov 2020

Eetbare planten en medicinale kruiden
Duizenden jaren at de mens wat de
natuur te bieden had. Tegenwoordig
halen we ons eten in de supermarkt,
terwijl de natuur toch eten en
kruiden blijft maken zoals bloemen,
wortels, blaadjes, bessen, noten en
sappen. We gaan terug naar de tijd
van jagers en verzamelaars, toen het winkelwagentje
nog een rieten mandje was en voedsel en medicijnen
nog gewoon in het wild groeiden. Enige onderwerpen
die tijdens de cursus voorbij komen zijn o.a. het
gebruik van kruiden, bijzondere theesoorten b.v. slaen wortelthee, kruidencosmetica, vergeten groenten
en eetbare bloemen en planten. En we gaan ook
proeven!
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 63,00
3 sessies van 2,5 uur
Reader à € 10,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Jules Faber
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 213
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
eerste les
6 mrt 2021, laatste les 20 mrt 2021
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Gelaatkunde
Er zijn nogal wat uitdrukkingen die
betrekking hebben op het gezicht.
Je gezicht vertelt namelijk precies
hoe je in elkaar zit. De vorm van de
schedel, ogen en mond vertellen
veel meer dan je ooit had kunnen
bedenken. Je mond en lippen zijn
niet alleen belangrijk bij het praten,
maar ze hebben veel meer eigenschappen. Je neus
vertelt over wat je impulsief doet en de kaak vertelt
over je de wilskracht. Je oren geven aan of je naar
buiten of naar binnen bent gericht. De cursus is
geschikt voor iedereen die zijn zelfkennis en/of
mensenkennis wil verdiepen en die zijn potentieel en
dat van anderen wil leren zien en ontwikkelen. De
theorie wordt direct in de praktijk getoetst, wat leidt
tot inzicht en vaak leuke momenten. Je moet niet voor
niets een spiegel en een centimeter meenemen. Het is
echt een doe- en ontdekkingscursus.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 63,00
3 sessies van 2,5 uur
Reader à € 10,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Jules Faber
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 214
lestijd
Dinsdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
17 nov 2020, laatste les 1 dec 2020

Kijk ook op onze website, daar
vind je de laatst bijgewerkte
informatie!

www.vuhelmond.nl
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Koken
Italiaans koken met Giovanni
De Italiaanse keuken kent
eenvoudige maar heel lekkere
gerechten. In 5 lessen ga je de
meeste klassiekers uit de
Italiaanse keuken maken, zoals
scampi’s a la griglia, zuppa
Inglese, vitello tonnato, pizza's,
pezze della nonna, tiramisu,
pesciolini en pancetta. Je krijgt de recepten
aangeleverd en kookt zelf met aanwijzingen van
Giovanni. Gewoon gezellig samen koken en daarna
proeven! En thuis kunnen ze straks meegenieten van
alles wat je geleerd hebt. De lessen zijn om de 14
dagen, zie voor de exacte data onze website.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 106,50
5 sessies van 2,5 uur
Ingrediënten € 9,00 per les, te betalen
aan de docent. Is men verhinderd een
les te volgen, dan graag voor 10.00
uur 's morgens afmelden bij de
docent, voordat de ingrediënten
ingekocht zijn. Anders moet de docent
de € 9,00 alsnog in rekening brengen.
Dhr. Hans Gloudemans
De Westwijzer

cursusnummer: 300
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
1 okt 2020, laatste les 26 nov 2020
cursusnummer: 301
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
28 jan 2021, laatste les 25 mrt 2021

Koolhydraat beperkt koken
Bedoeld voor iedereen die
koolhydraatarm wil eten én omdat
koolhydraatbeperkte voeding al lang
geen hype meer is. Ook als je
gewoon meer groenten per maaltijd
wilt, is dit een geschikte cursus.
Denk eens aan een pizzabodem van
bloemkool, of een broccolipuree of een lasagne zonder
deegbladen. Gezellig samen bezig zijn in de keuken en
daarna de gemaakte gerechten met elkaar aan tafel
proeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 42,00
2 sessies van 2,5 uur
Ingrediënten € 9,00 per les, te betalen
aan de docent. Is men verhinderd een
les te volgen, dan graag voor 10.00
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docent
locatie

uur 's morgens afmelden bij de
docent, voordat de ingrediënten
ingekocht zijn. Anders moet de docent
de € 9,00 alsnog in rekening brengen.
Mw. Nathalie Drouen-Swinkels
De Westwijzer

cursusnummer: 302
lestijd
Dinsdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
26 jan 2021, laatste les 2 feb 2021
cursusnummer: 303
lestijd
Dinsdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
30 mrt 2021, laatste les 6 apr 2021

Worstenbroodjes bakken
December, de feestdagen komen
er weer aan, dan moeten er
allerlei lekkere dingen in huis
gehaald worden en daar horen
natuurlijk worstenbroodjes bij!
Maar wat is er leuker en lekkerder
dan die zelf te maken? In deze
workshop word je dat geleerd
door onze docent Hans Gloudemans, die iedere
decembermaand 500 worstenbroodjes bakt, dus
succes verzekerd!
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 21,50
1 sessie van 2,5 uur
Ingrediënten € 5,00 te betalen aan de
docent. Is men verhinderd de les te
volgen, dan graag voor 10.00 uur 's
morgens afmelden bij de docent,
voordat de ingrediënten ingekocht
zijn. Anders moet de docent de € 5,00
alsnog in rekening brengen.
Dhr. Hans Gloudemans
De Westwijzer

cursusnummer: 304
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
datum
3 dec 2020

Kijk ook op onze website, daar
vind je de laatst bijgewerkte
informatie!

www.vuhelmond.nl
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Creatief
Modern schilderen met klassieke technieken
Stap voor stap raken we
vertrouwd met de diverse
schildertechnieken die van
oudsher worden gebruikt voor
olie- en acrylverf. We werken
vanuit het licht/donker
(‘chiaro/scuro’-effecten) en
bestuderen de werking van lijn,
kleur, compositie en schetsend tekenen. Ook wordt
aandacht besteed aan het schetsen in olieverf (‘alla
prima’), laag-over-laag-schilderen, kunstbeschouwing
en we experimenteren met technieken als paletmes,
schraaptechniek, collage etc.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 247,50
12 sessies van 2,5 uur
In de eerste les worden de aan te
schaffen materialen besproken.
De kosten zijn circa € 40,00
Dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 500
lestijd
Dinsdag 14:30 - 17:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 15 dec 2020
cursusnummer: 501
lestijd
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 15 dec 2020
cursusnummer: 502
lestijd
Dinsdag 14:30 - 17:00 uur
eerste les
26 jan 2021, laatste les 20 apr 2021
cursusnummer: 503
lestijd
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur
eerste les
26 jan 2021, laatste les 20 apr 2021

Vrij Verbeeldend schilderen
Heb je wel eens het gevoel dat je
nog een ander, innerlijk leven
leidt dat je steeds lijkt te
ontglippen ? Dat je soms herkent
in beeldende kunst, poëzie en
muziek ? In de workshop Vrij
Verbeeldend schilderen ga je
met een aantal opdrachten op
weg naar je eigen innerlijke beeld. Schilderervaring is
niet nodig. We werken met eenvoudige
schildermaterialen - gouache- op papier.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 126,00
6 sessies van 2,5 uur
Papier is te koop bij de docent.
Bijkomende kosten ca. € 15,00
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docent
locatie

Dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 504
lestijd
Donderdag 13:30 - 16:00 uur
eerste les
8 okt 2020, laatste les 19 nov 2020

Portret tekenen en schilderen
Portret tekenen en schilderen is
door de eeuwen heen een
geliefde bezigheid. In deze
kortlopende cursus worden in de
eerste twee lessen de
basisprincipes van het portret
behandeld op basis van na te
tekenen voorbeelden van dia’s.
De laatste twee lessen maak je een portret naar keuze
van een afgedrukte foto (dus NIET van een gsm, dat is
te klein). Als er zich een vrijwilliger meldt, hebben we
een levend model, dat is altijd bijzonder. Het materiaal
is vrij en daar moet je zelf voor zorgen. Er worden wel
materiaaladviezen gegeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 84,00
4 sessies van 2,5 uur
Papier is te koop bij de docent.
Dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 505
lestijd
Donderdag 13:30 - 16:00 uur
eerste les
4 feb 2021, laatste les 4 mrt 2021

Tekenen
Bij tekenen maken we, net als bij
schrijven, gebruik van lijnen en
vormen om tot een gewenst
resultaat te komen. Toch is
tekenen meer dan vormen en
lijnen op het papier zetten.
Tekenen is vooral kijken, kijken en
nog eens kijken. In een cursus van
8 middagen gaan we ons
toeleggen op het leren observeren zonder ons in
eerste instantie druk te maken over het resultaat. In
deze cursus komen een aantal tekentechnieken aan
bod. We houden ons bezig met lijnen en texturen om
licht en donker te creëren. Verder gaan we
experimenteren met potlood, pen, inkt, houtskool en
pastel. Het tekenen kan een heerlijke ontspannen
activiteit zijn of worden!
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 168,00
8 sessies van 2,5 uur
In de eerste les worden de aan te
schaffen materialen besproken. De
kosten zijn circa € 40,00

z.o.z.
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docent
locatie

Mw. Jook Doesburg-Lanooy
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 506
lestijd
Dinsdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
6 okt 2020, laatste les 1 dec 2020

Fotografie
Fotografie
Digitale fotografie is niet meer weg
te denken uit onze samenleving.
Iedereen kan voortaan foto’s maken
met een camera of een mobieltje.
Maar begrijpen wat er precies
gebeurt om zodoende meer uit
jouw fotocamera te halen, is een ander verhaal.
Vandaar deze cursus fotografie voor beginners. In deze
cursus staat de praktijk centraal, ondersteund met
theorie. Bij voldoende belangstelling kunnen er
workshops volgen voor gevorderden over specifieke
onderwerpen zoals avondfotografie, portretfotografie,
architectuurfotografie, etc.
Deze cursus omvat 4 donderdagavonden en 2
zaterdagen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 143,50
6 sessies van 2,5 uur
Bijkomende kosten € 10,00, te
betalen aan de docent
Dhr. René Verschuren
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 508 (najaar)
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
5 nov 2020, laatste les 17 dec 2020
Cursusdagen :
Do. 05-11-2020, 19.00 - 21.30 uur
Do. 19-11-2020, 19.00 - 21.30 uur
Za. 21-11-2020, 09.00 - 13.00 uur
Do. 03-12-2020, 19.00 - 21.30 uur
Za. 12-12-2020, 09.00 - 13.00 uur
Do. 17-12-2020, 19.00 - 21.30 uur
cursusnummer: 509 (voorjaar)
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
11 feb 2021, laatste les 25 mrt 2021
Cursusdagen:
Do. 11-02-2021, 19.00 - 21.30 uur
Do. 25-02-2021, 19.00 - 21.30 uur
Za. 27-02-2021, 09.00 - 13.00 uur
Do. 11-03-2021, 19.00 - 21.30 uur
Za. 13-03-2021, 09.00 - 13.00 uur
Do. 25-03-2021, 19.00 - 21.30 uur
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Talen
Onze taalcursussen zijn gericht op praktische
taalvaardigheid. Er wordt aandacht besteed aan
grammatica, spreek- en luistervaardigheid. Indien je
jezelf afvraagt of de cursus past bij jouw kennis, wordt
je geadviseerd hierover contact op te nemen met de
betreffende docent. Hiertoe wordt een inschrijfavond
speciaal voor de talen gehouden op vrijdag 4
september 2020, aanvang 19.00 uur. Op deze avond
kun je met de docenten hierover spreken.
Let op: restitutie van het cursusgeld vanwege het niet
aansluiten van het lesniveau is niet mogelijk.
De cursussen in vreemde talen zijn onderverdeeld in
drie niveaus. Tevens worden verkorte cursussen (b.v.
Spaans op vakantie) aangeboden. Na het derde jaar
bestaat de mogelijkheid om in te stappen in de cursus
conversatie.
Conversatiecursussen worden op verschillende niveaus
aangeboden en zijn bedoeld voor cursisten die
gevorderd of vergevorderd zijn en over een redelijke
spreekvaardigheid beschikken. Zonder een goede
voorkennis is het niet gewenst om aan deze cursussen
deel te nemen.
Let op: cursisten dienen zelf de boeken aan te
schaffen. Wel is het verstandig om dat pas te doen
nadat je bericht hebt gekregen dat de cursus
doorgang zal vinden.
Europees Referentiekader
De Volksuniversiteit geeft bij al haar talencursussen
aan hoe het niveau zich verhoudt ten opzichte van het
Europees Referentiekader. Hierdoor is het voor onze
cursisten nog gemakkelijker om zich een oordeel te
vormen over het niveau waarop een cursus kan
worden gevolgd of welke cursus het beste past bij het
eigen kennisniveau. Dankzij deze internationale
standaard weet je altijd op welk niveau je een taal
volgt. Hieronder ziet je een overzicht van de
vaardigheden, die per niveau worden aangeleerd.
Basisgebruiker
Niveau A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en
basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete
behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan
anderen voorstellen en kan vragen stellen en
beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar
hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die
hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren,
aangenomen dat de andere persoon langzaam en
duidelijk praat en bereid is om te helpen.
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Niveau A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen
begrijpen die verband hebben met zaken van direct
belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie,
winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan
communiceren in simpele en alledaagse taken die een
eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en
alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige
bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de
onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven.

Onafhankelijk gebruiker
Niveau B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke
standaardteksten over vertrouwde zaken die
regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de
vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die
kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar
de betreffende taal wordt gesproken. Kan een
eenvoudige lopende tekst produceren over
onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk
belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen
en kan kort redenen en verklaringen geven voor
meningen en plannen.
Niveau B2
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst
begrijpen, zowel over concrete als over abstracte
onderwerpen, met inbegrip van technische
besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend
en spontaan reageren dat een normale uitwisseling
met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit
voor een van de partijen inspanning met zich
meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst
produceren over een breed scala van onderwerpen;
kan een standpunt over een actuele kwestie
uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen
van diverse opties.
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Vaardig gebruiker
Niveau C1
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange
teksten begrijpen en de impliciete betekenis
herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan
uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar
uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en
effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale,
academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een
duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde
tekst over complexe onderwerpen produceren en
daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren
en verbindingswoorden.
Niveau C2
Kan vrijwel alles wat hij/zij hoort of leest gemakkelijk
begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van
verschillende gesproken en geschreven bronnen
samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan
samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan,
vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne
nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties,
onderscheiden.

Het Europese referentiekader

Kijk ook op onze website, daar
vind je de laatst bijgewerkte
informatie!

www.vuhelmond.nl
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Nederlands
Nederlands basis 1 (Niveau A1)
In deze cursus werken we aan het
leren van nieuwe woorden,
uitspraak en verstaan, luisteren en
spreken. Je leert werkwoorden
zoals hebben, zijn, doen, komen,
gaan en hoe je een zin maakt. Dit
is een cursus voor beginners die
Nederlands willen leren.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 134,00
15 sessies van 1,5 uur
Kopieën € 5,00 te betalen aan de
docent
Boek: van Start, ISBN 9789089533265
(zelf aanschaffen)
docent
Mw. Marion Verbruggen
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 400
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 19 jan 2021
cursusnummer: 402
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
23 feb 2021, laatste les 15 jun 2021

Nederlands basis 2 (niveau A1)
Voor mensen die Nederlands Basis
1 hebben gevolgd of al een beetje
Nederlands kunnen: je kunt jezelf
voorstellen, vragen beantwoorden
over jezelf en je familie, je kent de
woorden voor personen (ik, jij. hij,
zij, wij enz. ), je kunt de
regelmatige werkwoorden
vervoegen (ik spreek, jij spreekt,
jullie spreken, enz), je kent wat bijvoeglijk
naamwoorden (een ronde appel, een dik boek), en je
kent de namen van de dagen, de cijfers, de klok, en je
kunt eenvoudige zinnen in de goede volgorde maken.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 130,50
15 sessies van 1,5 uur
Extra kopieën € 5,00 te betalen aan de
docent.
Boek: van Start, ISBN 9789089533265
(zelf aanschaffen)
docent
Mw. Marion Verbruggen
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 407
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 19 jan 2021
cursusnummer: 408
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
23 feb 2021, laatste les 15 jun 2021
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Nederlands spreken (niveau A1)
We praten over de Nederlandse
cultuur via Nederlandstalige
muziek en leuke informatieve
teksten. We doen
spreekopdrachten die aansluiten
bij situaties uit het dagelijks leven
en bespreken (kranten) artikelen
die cursisten zelf mogen
meebrengen. Er is ruimte om te
praten over problemen en vragen uit de praktijk.
Alleen wanneer het nodig blijkt, gaan we in op de
grammatica. We spreken in de hele groep en in kleine
groepjes.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 122,50
12 sessies van 1,5 uur
Lesmateriaal €12,50 te betalen aan de
docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 409
lestijd
Maandag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 feb 2021, laatste les 7 jun 2021

Nederlands basis plus (niveau A2)
In deze cursus werken we aan
werkwoorden (voltooide tijd),
persoonswoorden, het gebruik
van ‘er’, het bijvoeglijk
naamwoord (adjectief:
mooi/mooie). We doen
grammatica, we lezen, schrijven,
spreken en luisteren. Ook leer je
vocabulaire (woordjes) en
oefenen we de uitspraak. In de lessen wordt alleen
Nederlands gesproken.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 20,00 te betalen aan de
docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 410
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021
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Nederlands gevorderd (niveau B1)
Deze cursus sluit aan op
Nederlands basis Plus. We werken
aan spelling, gebruik van
voegwoorden (omdat, hoewel,
nadat, etc.), werkwoordsvormen,
gebruik van tijden, voorzetsels,
uitdrukkingen en spreekwoorden.
We besteden veel aandacht aan
de zinsvolgorde in lange zinnen.
In de lessen wordt uitsluitend Nederlands gesproken.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 20,00 te betalen aan de
docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 411
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021

Nederlands gevorderd plus
Deze cursus sluit aan op
Nederlands Gevorderd: je hebt de
hele basisgrammatica geleerd, je
begrijpt veel en kunt in het
Nederlands reageren (spreken,
schrijven), maar dat gaat niet
altijd gemakkelijk. In deze cursus
gaan we alles wat je geleerd hebt
gebruiken en op een hoger niveau
brengen, zodat je langere teksten kunt begrijpen
(lezen, luisteren), over concrete en abstracte
onderwerpen. Je leert vloeiend en spontaan te
reageren, ervaringen te beschrijven, je mening te
geven en toe te lichten met argumenten (spreken,
schrijven). Je leert nieuwe (moeilijkere) woorden.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 412
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021
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Hellemonds
Hellemonds lijkt nergens op. Denk
nou niet meteen: “Dat heb ik altijd
al gezegd.” Want wat bijna
niemand nog weet, is dat recent
wetenschappelijk onderzoek
aantoont waarín, Hellemonds
nergens op lijkt, niet op
omringende dialecten en al zeker
niet op het Standaard Nederlands.
Hellemonds is volstrekt uniek
vanwege zijn klinkers. In 2013 werden 564 talen over
de hele wereld onderzocht, waarbij één taal werd
aangetroffen met 14 klinkers. Laten ze Hellemonds met
maar liefst 15 klinkers nou hebben overgeslagen.
Zonde toch als je weet dat zo’n zeldzaam dialect
uitsterft. Vandaar de cursus Hellemonds, waarin
aandacht voor uitspraak, grammatica, poëzie en een
klankzuivere schrijfwijze om het duurzaam te maken.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 65,00
5 sessies van 1,5 uur
Dhr. Jos Leenen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 415
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
13 jan 2021, laatste les 10 feb 2021

Hellemonds gevorderd
Dat je in het Hellemonds en over
het Hellemonds niet uitgepraat
raakt, is duidelijk. Dat blijkt wel uit
de vraag van de enthousiaste
cursisten naar meer. De
gevorderde cursus is in eerste
instantie bedoeld voor wie al
eerder deelnam. In deze cursus
wordt wat dieper ingegaan op de
grammatica, woordenschat,
poëzie, aardigheden en eigenaardigheden van het
Hellemonds en het zelf klankzuiver schrijven. “D’r wort
alinig dyjelèkt geskrive èn gesprooke.”
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 39,00
3 sessies van 1,5 uur
Dhr. Jos Leenen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 416
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 7 okt 2020
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Engels
Engels basis 1 (niveau A1)
In deze cursus beginnen we
bij het echte begin en gaan
we vliegensvlug door de
basisstof heen. Dingen die je
al weet worden verbeterd.
We oefenen eenvoudige
dagelijkse situaties in
rollenspellen afgewisseld met
het leren schrijven van een
briefje of mailtje. Je gaat onder andere een kamer
reserveren of een penvriend(in) aankondigen dat je op
bezoek komt.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 217,00
24 sessies van 1,5 uur
Boek: Fairway NEW 1,
ISBN 9789462937826
(zelf aanschaffen)
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 420
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021

Engels basis 3 (niveau A1)
In deze cursus oefenen we steeds uitgebreider op
dagelijkse situaties door middel van dialoogjes en het
schrijven van een brief of
mailtje aan vrienden. De
grammatica komt tussendoor
aan bod, in hapklare brokken.
Het wordt dus niet ineens
veel moeilijker, maar
geleidelijk leer je de taal
beter schrijven en spreken.
We leren ook meer over de
Britse gewoontes en omgangsvormen zodat je na de
cursus tijdens je Engelse vakantie het geleerde in de
praktijk kunt brengen.

cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Boek: Great 2 tekst- en werkboek
ISBN 9789460307416
(zelf aanschaffen)
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 421
lestijd
Maandag 10:45 - 12:15 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021
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Engels conversatie 1
(Francé Verbakel, niveau A2)
Deze cursus is voor mensen die
al enkele jaren Engels hebben
gehad. Met behulp van de
Engelse taal kun je met veel
mensen over de hele wereld
communiceren. Dit gaan we in
deze cursus doen en we praten
dan aan de hand van
krantenartikelen over typische
dingen die we in verschillende
landen aan kunnen treffen. Bijvoorbeeld: Finland is the
happiest country in the world, of Yorkshire town’s
food-growing scheme takes root worldwide.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 15,00 te betalen aan de
docent
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 423
lestijd
Dinsdag 9:30 - 11:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021

Engels conversatie 1
(Irene Wandera, niveau A2)
Aan de hand van
krantenknipsels en
tijdschriftartikelen
converseren we over allerlei
onderwerpen en ook over
dagelijkse dingen. De nadruk
ligt op het spreken van de
Engelse taal. Het uitbreiden
van de woordenschat en de
behandeling van de grammatica komen eveneens aan
bod.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Boek: Oxford Word Skills Intermediate
ISBN 9780194620079
(zelf aanschaffen)
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 424
lestijd
Maandag 9:00 - 10:30 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021
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Engels conversatie 2 (niveau B1)
Aan de hand van
krantenknipsels en
tijdschriftartikelen converseren
we over allerlei onderwerpen en
tevens over dagelijkse dingen.
De nadruk ligt op het spreken
van de Engelse taal. Het
uitbreiden van de woordenschat
en de behandeling van de
grammatica komen eveneens
aan bod.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 15,00 te betalen aan de
docent
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 425
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021
cursusnummer: 426
lestijd
Vrijdag 10:45 - 12:15 uur
eerste les
25 sep 2020, laatste les 2 apr 2021

Engels conversatie 3 (niveau B1)
Aan de hand van krantenknipsels en tijdschriftartikelen
converseren we over allerlei
onderwerpen en tevens over
dagelijkse dingen. De nadruk ligt
op het spreken van de Engelse
taal. Het uitbreiden van de
woordenschat en de
behandeling van de grammatica
komen eveneens aan bod. Deze
cursus is bedoeld voor cursisten
die gevorderd of vergevorderd
zijn en over een redelijke
spreekvaardigheid beschikken, d.w.z. een tekst uit een
boek, tijdschrift of krant kunnen lezen en begrijpen en
hierover een gesprek kunnen voeren.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 15,00 te betalen aan de
docent
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 427
lestijd
Vrijdag 9:00 - 10:30 uur
eerste les
25 sep 2020, laatste les 2 apr 2021
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Frans
Frans 1 (niveau A1)
Deze cursus is voor mensen
die nooit eerder iets aan Frans
hebben gedaan. Of voor
diegenen die erg lang geleden
een of twee jaar Frans hebben
gehad tijdens een cursus of op
de middelbare school.

lesmateriaal

docent
locatie

cursusprijs
€ 217,00
cursusduur
24 sessies
van 1,5 uur
Tekstboek: Voyages - nieuw 1
ISBN 9789460307317
Werkboek: Voyages - nieuw 1
ISBN 9789460307324
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 430
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021

Frans 2 (niveau A1)
Deze cursus is het vervolg op de beginnerscursus. We
werken met een methode
die speciaal voor
volwassenen is ontwikkeld.
Enkele thema’s die in het
tweede jaar aan bod komen:
boodschappen doen, eten en
drinken, werk en privéleven,
toerisme en Franse feesten.
We besteden veel aandacht
aan de basisgrammatica en we proberen deze kennis
direct toe te passen in allerlei spreek- en
luisteropdrachten. Wanneer je in het verleden al eens
Frans hebt gehad, kun je ook aanschuiven bij deze
cursus.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Voyages - nieuw 1,
ISBN 9789460307317
Werkboek: Voyages - nieuw 1,
ISBN 9789460307324
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 431
lestijd
Donderdag 19:45 - 21:15 uur
eerste les
24 sep 2020, laatste les 1 apr 2021
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Frans 3 (niveau A2)
We werken met een methode
die speciaal voor volwassenen
is ontwikkeld. Enkele thema’s
die in het tweede jaar aan bod
komen: boodschappen doen,
eten en drinken, werk en
privéleven, toerisme en Franse
feesten. We besteden veel
aandacht aan de
basisgrammatica en we
proberen deze kennis direct
toe te passen in allerlei spreek- en luisteropdrachten.
Wanneer je in het verleden al eens Frans hebt gehad,
kun je ook aanschuiven bij deze cursus.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: C`est bien ça deel 1,
ISBN 9789001402884
Werkboek: C`est bien ça deel 1,
ISBN 9789001402877
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 432
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021

Frans conversatie 1 (niveau A2)
Deze cursus is bedoeld voor
mensen die in het verleden
enkele jaren Frans gehad
hebben, maar het lastig
blijven vinden om zich in het
Frans te uiten.

cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Voyages - nieuw 2
ISBN 9789 4629 30230
Werkboek: Voyages - nieuw 2,
ISBN 9789 4629 30247
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 433
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021
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Italiaans
Italiaans 1 (niveau A1, Ineke van Boeckel)
In deze praktijkgerichte cursus
voor beginners leer je de
basisbeginselen van de Italiaanse
taal door Italiaans te luisteren, te
lezen en te spreken. Je werkt aan
je Italiaanse woordenschat en de
basisgrammatica. Verder leer je
hoe je in het Italiaans een kort
gesprek voert. De lesmethode is
ontwikkeld voor volwassenen en richt zich vooral op
praktische taalvaardigheid.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 217,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304743
Werkboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304804
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Ineke van Boeckel - de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 440
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021

Italiaans 1 (Alessandra Vogels, niveau A1)
In deze praktijkgerichte cursus
voor beginners leer je de
basisbeginselen van de Italiaanse
taal door Italiaans te luisteren, te
lezen en te spreken. Je werkt aan
je Italiaanse woordenschat en de
basisgrammatica. Verder leer je
hoe je in het Italiaans een kort
gesprek voert. De lesmethode is
ontwikkeld voor volwassenen en
richt zich vooral op praktische taalvaardigheid.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 217,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304743
Werkboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304804
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 444
lestijd
Dinsdag 14:00 - 15:30 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021
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Italiaans 2 (Alessandra Vogels, niveau A1)
Vervolg op Italiaans 1. Er wordt
geoefend om eenvoudige vragen
te kunnen stellen en te
beantwoorden in het Italiaans.
Om het meeste profijt te hebben
van deze cursus is het aan te
bevelen ook thuis te studeren. De
opgegeven huiswerkopdrachten
worden samen nagekeken.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304743
Werkboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304804
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 442
lestijd
Vrijdag 10:45 - 12:15 uur
eerste les
25 sep 2020, laatste les 2 apr 2021

Italiaans 2 (Ineke van Boeckel, niveau A1)
Vervolg op Italiaans 1. Er wordt
geoefend om eenvoudige vragen
te kunnen stellen en te
beantwoorden in het Italiaans.
Om het meeste profijt te hebben
van deze cursus is het aan te
bevelen ook thuis te studeren.
De opgegeven
huiswerkopdrachten worden
samen nagekeken.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304743
Werkboek: Con piacere 1,
ISBN 9789460304804
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Ineke van Boeckel - de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 443
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021

Kijk ook op onze website, daar vind je de
laatst bijgewerkte informatie!

www.vuhelmond.nl
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Italiaans conversatie 1(niveau B1)
Heb je drie jaar Italiaanse les
gehad? En wil je nu leren
converseren? Met deze cursus
conversatie 1, breng je jouw
kennis van het Italiaans naar
een goed niveau. Samen met
een gezellige groep leer je
gesprekken en discussies voeren
op een geanimeerde en
gemakkelijke manier. Wij brengen je tot niveau A2-B1.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 2,
ISBN 978946030475
Werkboek: Con piacere 2,
ISBN 9789460304811
(boeken zelf aanschaffen)
Dhr. Peter van Aerle
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 445
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021

Italiaans conversatie 2 (niveau B1)
Met deze cursus conversatie 2
breng je jouw kennis van het
Italiaans naar een hoger niveau.
Samen met een gezellige groep
leer je gesprekken en discussies
voeren over opgegeven of
zelfgekozen onderwerpen in een
ontspannen sfeer. Wij brengen je
tot niveau A2-B1.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 2,
ISBN 978946030475
Werkboek: Con piacere 2,
ISBN 9789460304811
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Ineke van Boeckel - de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 446
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021
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Italiaans conversatie 3 (Allesandra Vogels
niveau B1)
Er wordt van je verwacht dat je
thuis studeert en opdrachten
uitwerkt voor de conversatie. We
trachten in de klas zoveel
mogelijk Italiaans te spreken

cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 447
lestijd
Vrijdag 9:00 - 10:30 uur
eerste les
25 sep 2020, laatste les 2 apr 2021

Italiaans conversatie 3 (Ineke van Boeckel,
niveau B1)
Er wordt van je verwacht dat je
thuis studeert en opdrachten
uitwerkt voor de conversatie. We
trachten in de klas zoveel
mogelijk Italiaans te spreken.
Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van Internet en andere
informatiebronnen.

cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con piacere 3,
ISBN 9789460304767
Werkboek: Con piacere 3,
ISBN 9789460308086
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Ineke van Boeckel - de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 448
lestijd
Dinsdag 10:30 - 12:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021

48

Italiaans op vakantie (niveau A1)
Met het boek 'Italiaans à la carte'
zal iedere cursist snel luister- en
spreekvaardigheid opbouwen. De
dialogen stellen de cursisten
spoedig in staat om eenvoudige
vragen te formuleren en
beantwoorden. Daarnaast zal de
cursist ook culturele en
praktische informatie over Italië
krijgen en karakteristieke
eigenschappen leren over het land.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 100,00
8 sessies van 1,5 uur
Boek: Italiaans à la carte - nieuw,
ISBN 9789054515791
(zelf aanschaffen)
docent
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 449
lestijd
Donderdag 19:15 - 20:45 uur
eerste les
8 apr 2021, laatste les 10 jun 2021

Spaans
Spaans 1 (niveau A1)
Deze cursus is bedoeld voor
mensen die willen beginnen met
het leren van Spaans. Bijvoorbeeld
omdat ze vaak op vakantie naar
Spanje gaan, een Spaanstalig
familielid hebben, of een huis,
werk of stage heben in Spanje. Het
niveau is op weg naar A1. We
werken vanuit een boek. Je leert
de grammatica en woordjes en de
vier vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren,
spreken en schrijven. Tevens wordt er aandacht
geschonken aan de Spaanstalige cultuur. Er wordt elke
les huiswerk opgegeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 217,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 1,
ISBN 9789460301216
Werkboek: Con gusto 1,
ISBN 9789462934474
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Eva Piña
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 460
lestijd
Maandag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021
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Spaans 2 (niveau A1)
Deze cursus is bedoeld voor
mensen die verder willen gaan
met het leren van Spaans,
bijvoorbeeld omdat ze vaak naar
Spanje gaan of een Spaanstalig
familielid hebben. Het niveau is
halverwege A1. We werken vanuit
een boek. Je leert de grammatica
en woordjes en de vier
vaardigheden komen aan bod:
lezen, luisteren, spreken en schrijven. Tevens wordt er
aandacht geschonken aan de Spaanstalige cultuur. Er
wordt elke les huiswerk opgegeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 1,
ISBN 9789460301216
Werkboek: Con gusto 1,
ISBN 9789462934474
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Eva Piña
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 462
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021
cursusnummer: 463
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021

Spaans 3 (niveau A2, Mevr. Palacios Román)
Deze cursus is erop gericht om de
schrijf-, spreek- en luistervaardigheid
verder te ontwikkelen. Na het
afronden van deze cursus kun je
zinnen en uitdrukkingen begrijpen die
verband houden met zaken van direct
belang zoals persoonsgegevens,
familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk. Je
leert ook communiceren over simpele en alledaagse
zaken. Ook de grammatica van het Spaans komt aan
bod, zoals de verleden tijd, voltooid verleden tijd en
onvoltooid verleden tijd.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 2,
ISBN 9789460301247
Werkboek: Con gusto 2,
ISBN 9789460301254
(boeken zelf aanschaffen)
docent
Mw. Paqui P. Palacios Román
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 464
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
7 okt 2020, laatste les 14 apr 2021
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Spaans 3 (niveau A2, mevr. Ana Esquiroz)
Deze cursus is erop gericht om de
schrijf-, spreek- en
luistervaardigheid verder te
ontwikkelen. Na het afronden van
deze cursus kun je zinnen en
uitdrukkingen begrijpen die
verband houden met zaken van
direct belang zoals
persoonsgegevens, familie,
winkelen, plaatselijke geografie en
werk. Je leert ook communiceren over simpele en
alledaagse zaken. Ook de grammatica van het Spaans
komt aan bod, zoals de verleden tijd, voltooid verleden
tijd en onvoltooid verleden tijd.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 2,
ISBN 9789460301247
Werkboek: Con gusto 2,
ISBN 9789460301254
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Ana Esquiroz
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 465
lestijd
Donderdag 18:00 - 19:30 uur
eerste les
24 sep 2020, laatste les 1 apr 2021

Spaans conversatie 1 (niveau B1-)
Deze cursus is erop gericht om de
spreek- en luistervaardigheid verder te
ontwikkelen en daarmee het begrip
van de taal te verbeteren. Door middel
van rollenspellen, korte spreekbeurten
e.d. wordt de stof uit de voorgaande
niveaus geoefend. Hierbij leer je ook
meer over de Spaanse grammatica, o.a. herhaling van
het gebruik van de verleden tijden, uitbreiding
woordenschat en ook leer je over de gebiedende wijs,
de toekomende tijd, en de voorwaardelijke wijs.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 2,
ISBN 9789460301247
Werkboek: Con gusto 2,
ISBN 9789460301254
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Paqui P. Palacios Román
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie
z.o.z.
cursusnummer: 466
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
7 okt 2020, laatste les 14 apr 2021
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Spaans conversatie 3 (niveau B1+)
Heb je al Spaans gestudeerd of
gebruik je Spaans op vakantie? Wil
je de Spaanse taal blijven
beoefenen in de koude
wintermaanden in Nederland en
zo een beetje het gevoel krijgen
dat je nog in een mooi
vakantieland bent? Kom dan bij
ons naar de lessen conversatie
Spaans! Hier praten we over het
nieuws van de week, over de ervaringen van de
studenten tijdens de vakantie, over actuele
onderwerpen of onderwerpen gerelateerd aan een
tekst. We kijken soms naar korte films, schrijven een
verhaal en praten in kleine groepen of klassikaal. We
herhalen grammatica door middel van uitleg en
oefeningen en we werken aan onze woordenschat. Een
zekere kennis van de Spaanse grammatica en redelijke
woordenschat zijn vereist.
cursusprijs
€ 245,00
cursusduur
24 sessies van 1,5 uur
lesmateriaal
aanschaf i.o.m. docent
docent
Mw. Eva Piña
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 467
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
21 sep 2020, laatste les 29 mrt 2021

Turks
Turks 1 (niveau A1)
De Turkse taal wijkt af van het
Nederlands en andere westerse
talen. Toch is het niet zo moeilijk
om te leren. Turks kent geen
lidwoorden en geen geslachten
en ook bijna geen uitzonderingen
op de grammaticale regels. De
cursus Turks is een goed begin
voor een vakantie naar Turkije of
als je Turkse buren, vrienden en collega’s hebt.
Daarnaast is het een uitdaging om een andere taal te
leren dan een westerse taal. In het eerste jaar wordt
er aandacht besteed aan de beginselen van de Turkse
taal inclusief de basisgrammatica. Begrijpen en lezen
zijn het belangrijkste doel.
cursusprijs
€ 245,00
cursusduur
24 sessies van 1,5 uur
lesmateriaal
aanschaf i.o.m. docent
docent
Mw. Edibe Mungan Kucun
locatie
VU Helmond hoofdgebouw
cursusnummer: 470
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021
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Turks 2 (niveau A1)
Dit jaar wordt er aandacht
besteed aan de woordenschat,
het begrijpen van de taal en de
uitspraak naast de grammaticale
verdieping. De cursisten doen
oefeningen om hun eigen
spreekvaardigheid te
ontwikkelen door middel van
dialogen uit de praktijk.
Schrijven is niet het essentiële
doel van deze cursus. Lesmethode en tempo worden
zoveel mogelijk aangepast aan de wensen en
gezamenlijke doelen van de groep. Aan het eind van
het tweede jaar beheers je niveau A1. Cursisten die
eerder Turks hebben geleerd en zich bij deze groep
willen aansluiten, kunnen met de docent contact
opnemen voordat ze zich inschrijven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 245,00
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Edibe Mungan Kucun
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 471
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
23 sep 2020, laatste les 31 mrt 2021

Turks 3
Tijdens deze cursus leer je niet
alleen Turks spreken en schrijven,
ook de cultuur en geschiedenis
van Turkije komt uitgebreid aan
bod. De cursus is intensief, en
laat je jezelf op gedegen wijze de
taal eigen maken, je moet ook
rekening houden met huiswerk.
De cursus Turks 3 is geschikt voor
cursisten die de taal al enigermate beheersen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Edibe Mungan Kucun
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 472
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 sep 2020, laatste les 30 mrt 2021
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Russisch
Russisch 1 (niveau A1)
Russisch is een prachtige taal die
door meer dan 250 miljoen mensen
wordt gesproken. Deze
praktijkgerichte beginnerscursus zal
je een basis verschaffen die je in
staat stelt na verloop van tijd
eenvoudige gesprekjes te voeren en
teksten te lezen. Het Russische
alfabet wijkt af van het Latijnse,
maar niet zodanig dat dat een
belemmering vormt. Natuurlijk wordt er ook aandacht
geschonken aan de Russische cultuur in de breedste zin
van het woord.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 217,00
24 sessies van 1,5 uur
Lesmateriaal te bestellen via de
docent
Mw. Olga Hendriks-Koerajeva
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 475
lestijd
Donderdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
24 sep 2020, laatste les 1 apr 2021

Russisch 3 (niveau A2)
In het 3e jaar wordt meer aandacht
besteed aan conversatie, maar ook
aan begrijpend luisteren en het
lezen van korte verhaaltjes. Er wordt
ook veel herhaald, maar zeker met
bepaalde uitbreiding. In de klas
proberen we zoveel mogelijk
Russisch te praten.

cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 211,00
24 sessies van 1,5 uur
Boek: Let's go! Russian for adults,
ISBN 9785865475835
(zelf aanschaffen)
Mw. Olga Hendriks-Koerajeva
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer: 477
lestijd
Donderdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
24 sep 2020, laatste les 1 apr 2021
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INSCHRIJFFORMULIER
dhr. / Mevr.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mail:
Cursus:
Cursusnummer:
Bank/gironummer:
Ondergetekende machtigt ‘Stichting Volksuniversiteit
Helmond’ het verschuldigde bedrag ad. € …………….
van bovengenoemde rekening eenmalig af te schrijven en
verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden uit
het hoofdstuk Algemeen van het programmaboekje.
Ondergetekende wenst wel/geen email-nieuwsbrieven van
VU Helmond te ontvangen (doorstrepen w.n.v.t. is).
Datum:

Handtekening:

(voor verzending, z.o.z.)
-----------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFFORMULIER
dhr. / Mevr.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mail:
Cursus:
Cursusnummer:
Bank/gironummer:
Ondergetekende machtigt ‘Stichting Volksuniversiteit
Helmond’ het verschuldigde bedrag ad. € ……………
van bovengenoemde rekening eenmalig af te schrijven en
verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden uit
het hoofdstuk Algemeen van het programmaboekje.
Ondergetekende wenst wel/geen email-nieuwsbrieven van
VU Helmond te ontvangen (doorstrepen w.n.v.t. is).
Datum:

Handtekening:

(voor verzending, z.o.z.)
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De Stichting Volksuniversiteit Helmond hanteert een privacyreglement (zie www.vuhelmond.nl). Door me in te schrijven verklaar ik me akkoord met de verwerking van mijn
persoonsgegevens door de cursusadministratie van VU
Helmond.
Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar:
Volksuniversiteit Helmond
Braakse Bosdijk 4
5703HZ Helmond
Let u a.u.b. op voldoende frankering!

-----------------------------------------------------------------------------

De Stichting Volksuniversiteit Helmond hanteert een privacyreglement (zie www.vuhelmond.nl). Door me in te schrijven verklaar ik me akkoord met de verwerking van mijn
persoonsgegevens door de cursusadministratie van VU
Helmond.
Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar:
Volksuniversiteit Helmond
Braakse Bosdijk 4
5703HZ Helmond
Let u a.u.b. op voldoende frankering!
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