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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.
tijdens de info avond Talen, 2 september
2022, 19.00u (Westwijzer)

Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van
binnenkomst. Na inschrijving ontvang je een
ontvangstbevestiging. Enige tijd voor aanvang van de
4

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 2 september 2022 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 de Westwijzer, Cortenbachstraat 70, 5707 TJ
Hellmond.

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.

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.

Vakanties 2022-2023
In de schoolvakanties en op zon- en feestdagen zijn er
geen cursussen.
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie/Carnaval
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
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22 t/m 30 oktober 2022
5 december 2022
24 dec. `22 t/m 8 jan. `23
18 t/m 26 februari 2023
8 t/m 10 april 2023
27 apr. 2023
29 apr. t/m 7 mei 2023
18 (t/m 21) mei 2023
27 t/m 29 mei 2023
15 juli t/m 27 aug. 2023

Cursusplaatsen
De meeste cursussen en workshops worden gegeven
in wijkgebouw “Westwijzer”, Cortenbachstraat 70 te
Helmond.

Rondleidingen worden o.a. 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 je
betalingsmachtiging.
Je kunt altijd telefonisch informeren naar het al dan
niet doorgaan van een cursus.
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.
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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
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.

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,
Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond.

Uitsluiting van de les
Het bestuur kan besluiten een cursist de toegang tot
lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige
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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 kun 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:
Dhr. Maarten Brand
Penningmeester: dhr. Ton Witlox
Lid:
mw. Maria van Loon
Dhr. Rein Nieland
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Lezingen
De lezingen vinden meestal plaats in de Bibliotheek
Helmond-Peel, Watermolenwal 11 Helmond, meestal
op een dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Aanmelden kan via :
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)

Lezing 1 - Klimaatverandering; betekenis voor
water en natuur rond Helmond
De regio Helmond/De Peel herbergt vele
landschappen, met elk hun eigen historie,
grondgebruik, landschappelijke inrichting en
waterhuishouding. Het landschap van Helmond is sterk
bepaald door de Aa en de Zuid-Willemsvaart.
Ernest de Groot: "De klimaatverandering stelt nieuwe
eisen aan de inrichting en het beheer van ons groen en
ons water, ook in het Dal van de Aa. Kom en beleef een
bijzondere helikoptervlucht over het water in de regio
Helmond/De Peel."
Ernest de Groot is ruim 30 jaar in de weer in het
Brabantse landschap, zowel ambtelijk, bestuurlijk als
maatschappelijk. Momenteel is hij lid van het dagelijks
bestuur (tevens loco-dijkgraaf) van waterschap Aa en
Maas en lid van het algemeen bestuur van het
Brabants Landschap. Verder is hij actief als natuurgids,
landschapsbeschermer en landschapsbeheerder in de
regio Uden.
Aanmelden: Via de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)
cursusprijs
docent
locatie

€ 7,50
Dhr. Ernest de Groot
Bibliotheek Helmond-Peel

cursusnummer: 1
Dinsdag 11 okt 2022, 20:00 - 22:00 uur

Lezing 2 - NAH, een hardnekkige worsteling
NAH betekent Niet Aangeboren Hersenletsel.
Duizenden mensen lopen in Nederland maandelijks
een hersenletsel op, door valpartijen, botsingen tijdens
sport en verkeersongevallen. Ook melden Eerste Hulp
afdelingen van het ziekenhuis mensen die een CVA of
TIA hebben opgelopen. De klachten betreffen altijd
een cluster van restverschijnselen: pijnsensaties,
energieverlies, afname van denkprestaties en
veranderingen van de emotionele status. Bij tal van
mensen blijken de klachten erg hardnekkig. Om deze
klachten op te lossen is een specifieke aanpak nodig
waarbij drie variabelen behandeld dienen te worden:
de psychologische status van de cliënt, gekeken moet
worden naar leef/werk omstandigheden en natuurlijk
de conditie van de hersenen zelf. Wanneer men een
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van deze drie zaken niet behandelt is de succesmarge
van de begeleiding erg laag.
Dr. Erik Matser, internationaal bekend
neuropsycholoog, woonachtig in Helmond, zal
enerzijds bespreken wat een hersenletsel is, maar ook
hoe met moderne inzichten klachten sterk kunnen
worden gereduceerd door het volgen van een zeer
intensief multidisciplinair behandelprogramma.
Aanmelden: Via de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)
cursusprijs
docent
locatie

€ 7,50
Dhr. Erik Matser
Bibliotheek Helmond-Peel

cursusnummer: 2
Dinsdag 8 nov 2022, 20:00 - 22:00 uur

Lezing 3 - Van Kelten en Druïden
Voor de komst van de Romeinen
waren de Kelten de bewoners
van Midden en West- Europa.
Ook hier in Brabant woonden
Kelten. De natuur is voor hen
belangrijk, maar ook wisten zij
veel over de loop van de zon en
de bewegingen van de
sterrenhemel. Hun priesters
werden druïden genoemd, “zij die weten van de eiken”.
Om allerlei redenen is deze rijke cultuur in de
vergetelheid geraakt. Tijdens de lezing probeert Rob
ter Steege een beeld te schetsen van deze cultuur die
bijna duizend jaar onze streken beheerste. Rob ter
Steege is al meer dan 25 jaar docent aan onder andere
de Volksuniversiteit Helmond, hij geeft les in creatieve
vakken zoals klassieke schildertechnieken. Daarnaast
heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de Kelten
en hun cultuur en verzorgt hij sinds 20 jaar
rondleidingen en lezingen over Kelten en druïden. Hij
doet dat met name in de Franse Vogezen, een
kerngebied van de Keltische la Tène cultuur. Inmiddels
werkt hij aan een boek over deze plek.
Aanmelden: Via de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)
cursusprijs
docent
locatie

€ 7,50
Dhr. Rob ter Steege
Bibliotheek Helmond-Peel

cursusnummer: 3
Dinsdag 13 dec 2022, 20:00 - 22:00 uur
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Lezing 4 - Op jacht naar methaanlekken, vanuit
de ruimte
Klimaatverandering is een van
de grote problemen van onze
tijd. Na CO2 is methaan het
belangrijkste broeikasgas.
Methaan heeft natuurlijke
bronnen, zoals moerassen, maar
wordt ook veel door menselijke
activiteiten uitgestoten, zoals in
de olie/gas industrie, veehouderij en afvalverwerking.
Een beperkt aantal methaanlekken is verantwoordelijk
voor een groot gedeelte van de totale uitstoot, dus die
“super-lekken” als eerste aanpakken, is een goede
start. Het vinden van deze lekken was echter tot voor
kort lastig, aangezien methaan een onzichtbaar en
geurloos gas is. Recente ontwikkelingen in
satelliettechnieken zorgen ervoor dat we nu steeds
beter in staat zijn om vanuit de ruimte deze lekken op
te sporen. Hierbij speelt het Nederlandse TROPOMI
instrument een centrale rol. De spreker gaat in op de
rol van methaan in het klimaatvraagstuk, de
wetenschap achter het begrijpen van methaanuitstoot
en de zich razendsnel ontwikkelende jacht op
methaanlekken vanuit de ruimte.
Biografie : Na zijn studie technische natuurkunde aan
de TU Eindhoven promoveerde Bram Maasakkers in
atmosfeeronderzoek aan Harvard University in de
Verenigde Staten. Sinds 2018 is hij werkzaam bij SRON
Netherlands Institute for Space Research om de
uitstoot van methaan en koolmonoxide beter te
begrijpen middels het gebruik van satelliet data. Hij
leidt daar het dagelijkse werk rondom het opsporen
van methaanlekken met satellietinstrumenten.
Aanmelden: Via de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)
cursusprijs
docent
locatie

€ 7,50
Dhr. Bram Maasakkers
Bibliotheek Helmond-Peel

cursusnummer: 4
Dinsdag 17 jan 2023, 20:00 - 22:00 uur

Lezing 5 - Johannes Vermeer- schilder
2023 is een Vermeer-jaar. In
het Museum Prinsenhof te
Delft staat van 10 februari t/m
4 juni de cultuurhistorische
context van zijn werk centraal.
Het Rijksmuseum in
Amsterdam organiseert in
dezelfde periode een
tentoonstelling over Vermeer,
11

met zeldzame bruiklenen van over de hele wereld.
Tijdens de lezing “Johannes Vermeer – schilder”
worden allerlei aspecten van deze bijzondere Delftse
schilder [1632 – 1675) besproken: zijn leven, de
locaties die een rol speelden in dat leven en bovenal
zijn schilderijen. Deze unieke kunstenaar schilderde
niet aan de lopende band, integendeel.
In de stilte van zijn atelier werkte hij aan zijn kleine
oeuvre van rond de 35 juweeltjes. Met een
onvolprezen vakmanschap worden bijbelse en
mythologische afbeeldingen en scènes uit het
dagelijkse leven verlicht, zoals: Het straatje, Gezicht op
Delft en Meisje met de parel.Het is een feest om zijn
werk te bekijken, zelfs in een PowerPoint-presentatie
met toelichtingen.
De spreker JGJM (Hans) Wellink wandelde, in zijn jeugd
in Delft wonend, vaak in het voetspoor van Johannes
Vermeer. Hij is classicus en verzorgt al jaren cursussen
en presentaties over o.a. kunsthistorische
onderwerpen.
Aanmelden: Via de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)
cursusprijs
docent
locatie

€ 7,50
Dhr. Hans Wellink
Bibliotheek Helmond-Peel

cursusnummer: 5
Dinsdag 14 feb 2023, 20:00 - 22:00 uur

Lezing 6 - Levenstestament en erfrecht
Een levenstestament is een
notariële akte waarin je iemand
aanwijst die jij vertrouwt en een
volmacht geeft om jouw financiële
en medische zaken te behartigen
als er sprake is van
wilsonbekwaamheid. Het
opstellen van een levens
testament kan zinvol zijn in
situaties zoals;
-Ik merk aan mezelf dat ik niet meer zo scherp ben als
vroeger.
-Ik vergeet steeds vaker dingen en maak me dan
zorgen hoe het verder moet als ik niet meer in staat
ben om dingen zelf te regelen.
-Wie betaalt dan de rekeningen, wie verzorgt mijn
administratie.
Notaris mevr. Miranda van den Broek zal ingaan op
situaties uit haar praktijk en wat het betekent als
opname in een verpleegtehuis aan de orde is zoals;
- Klopt het dat ik mijn vermogen opeet als ik word
opgenomen in een verpleegtehuis?
- Wat is de eigen bijdrage en wat moet je dan doen?
12

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het
erfrecht en de erfbelasting. Wat is een testament, wat
kan er in geregeld worden en wanneer is een
testament zinvol. Wie zijn erfgenamen als er geen
testament is en wat te doen bij een negatieve erfenis.
Tot slot wordt er ingegaan op erfbelasting.
Aanmelden: Via de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl (activiteit; lezingen)
cursusprijs
docent
locatie

€ 7,50
Mw. Mr. Miranda van den Broek
Bibliotheek Helmond-Peel

cursusnummer: 6
Dinsdag 14 maart 2023, 20:00 - 22:00 uur
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Kunst & cultuur
Kunstgeschiedenis basiscursus 1
Misschien denk je weleens als je
door een kunstmuseum loopt:
‘Wist ik maar meer van kunst’.
Het is waar dat al die
schilderijen fascinerende
verhalen vertellen en kennis
hiervan maakt het
museumbezoek nog
betekenisvoller. Deze chronologisch opgebouwde
introductiecursus Kunstgeschiedenis biedt een goede
inleiding in de Europese schilderkunst. Verschillende
belangrijke periodes, kunstenaars en kunstwerken
komen in vogelvlucht aan de orde. Na afloop heb je
een gedegen kennis van de westerse schilderkunst en
kun je kunstwerken herkennen en in de juiste tijd
plaatsen.
Programma:
Week 1: Renaissance, Maniërisme,
week 2: Barok,
week 3: Rococo, Neoclassicisme, Romantiek,
week 4: Impressionisme, Post-Impressionisme,
week 5: Kubisme, Expressionisme en Surrealisme
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 88,50
5 sessies van 2 uur
Mw. Renske Langebeek
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 100
lestijd
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 18 okt 2022

Schilderkunst in context
In deze cursus staat elke week een schilderij centraal
dat nader bekeken en geanalyseerd wordt. Daarnaast
wordt het vergeleken met ander werk van deze
kunstenaar en/of met dat van andere (moderne)
kunstenaars die een soortgelijk thema hebben
gebruikt. In het schilderij Portret van père Tanguy van
Vincent van Gogh zijn bijvoorbeeld Japanse elementen
zichtbaar. Welke zijn dat? In welke werken van Van
Gogh is dit ‘Japonisme’ eveneens te zien? Welke
andere kunstenaars hebben zich door Japan laten
beïnvloeden? Wanneer en hoe ontstond deze
Japanrage?
Aan bod komen de volgende schilderijen:
Week 1: La primavera van Sandro Botticelli,
week 2: Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp van
Rembrandt van Rijn,
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week 3: Portret van père Tanguy van Vincent van Gogh,
week 4: Guernica van Pablo Picasso.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 71,00
4 sessies van 2 uur
Mw. Renske Langebeek
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 101
lestijd
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur
eerste les
24 jan 2023, laatste les 14 feb 2023

De Etrusken
Zo’n 2600 jaar geleden
floreerde in centraal Italië de
Etruskische cultuur. De
Etrusken vormden een
welvarend volk, belust op luxe,
sport en amusement. Ze
leefden enthousiast in het
heden en woonden als het
ware ook in het hiernamaals.
Ze bouwden tempels voor goden en godinnen,
voorspelden op unieke wijze de toekomst en de rol van
de Etruskische vrouw was uniek. En nog steeds zijn hun
afkomst, hun schrift en hun sporen in het Italiaanse
landschap fascinerend.
Hun contacten met de Grieken en hun grote invloed op
de Romeinse en onze wereld maken hun cultuur nog
rijker en boeiender.
Tijdens drie bijeenkomsten worden al deze facetten
van de Etruskische wereld behandeld. Deze
bijeenkomsten zijn ook een goede voorbereiding voor
een fysieke Etrusken-reis naar het zuiden van Toscane
en het noorden van Latium.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 40,00
3 sessies van 1,5 uur
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 102
lestijd
Maandag 19:30 - 21:00 uur
eerste les
7 nov 2022, laatste les 21 nov 2022

Ovidius : mythologisch dichter
De Romein Ovidius [43v – 18n)
is een meesterlijk
verhalenverteller. In zijn epos
Metamorphoses
(‘gedaanteverwisselingen’)
vertelt hij o.a. een aantal
verhalen uit de Griekse
mythologie: toegankelijk,
levendig en vaak amusant. Het
is een feest om te lezen wat hij
dichtte over bijvoorbeeld Pygmalion, Orpheus en
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Eurydike, Narcissus en Echo en vele anderen. Tijdens
de zes Ovidius-bijeenkomsten komen o.a. de
ontwikkeling van het genre epos, Ovidius’ leven, zijn
werken en de historische context aan de orde. Ook
worden uitgebreide fragmenten van zijn werk in
vertaling gelezen en toegelicht. De invloed van Ovidius
op literatuur en beeldende kunst is enorm groot. Met
teksten en PowerPointpresentaties wordt daaraan
ruimschoots aandacht besteed.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 106,50
6 sessies van 2 uur
Lesmateriaal € 7,50 te betalen aan de
docent.
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 103
lestijd
Maandag 19:30 - 21:30 uur
eerste les
27 feb 2023, laatste les 3 apr 2023
cursusnummer: 104
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:00 uur
eerste les
2 mrt 2023, laatste les 6 apr 2023

Rondleiding tentoonstelling Vrouwenpalet
Museum de Wieger Deurne

Vanaf juli 2022 organiseert Museum de Wieger in
Deurne samen met Museum Dr8888 in Drachten een
tentoonstelling genaamd Vrouwenpalet.
De tentoonstelling is een ode aan vrouwelijke
kunstenaars uit de eerste helft van de 20e eeuw. Aan
de hand van bijna 100 kunstwerken van 24 kunstenaars
onder wie Charley Toorop, Jacoba van Heemskerck,
Else Berg en Lou Loeber, Alida Pott, Anna Sluiter, Frieda
Hunziker en Jemmy Hoboken is te zien hoe zij zich
toelegden op destijds vernieuwende stromingen zoals
het expressionisme, kubisme, nieuwe zakelijkheid,
sociaal realisme en abstract expressionisme.
Vrouwenpalet is van 9 juli tot en met 20 november
2022 tegelijk te zien in beide musea. De kunstenaars
zijn verdeeld over de twee locaties, halverwege vindt
een wissel plaats.
Speciaal voor de Volksuniversiteit is er een rondleiding
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gepland. Je wordt ontvangen en rondgeleid door een
gastvrouw van de Wieger.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 10,50
1 sessie van 1,5 uur
Koffie of thee is inbegrepen in het
cursusgeld,
Entree tot het museum is niet
inbegrepen, Museum jaarkaart is
geldig, met een toeslag van €2,-

locatie

Museum de Wieger

cursusnummer: 105
lestijd
Vrijdag 14:00 - 15:30 uur
eerste les
7 okt 2022,

Rondleiding fototentoonstelling Walker Evans
Revisited in Museum Helmond

De tentoonstelling Walker Evans Revisited toont werk
van Walker Evans en 19 hedendaagse fotografen uit
onder andere de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk
en Duitsland die voortborduren op de stijl van Walker
Evans, zijn onderwerpskeuze of ‘spelen’ met zijn
iconische beelden. Dit levert een spannende en
veelzijdige presentatie op over fotografie en de
Amerikaanse samenleving toen en nu. De Amerikaanse
fotograaf Walker Evans (1903–1975) concentreerde
zich op alledaagse thema’s. Evans werd vooral
beroemd om zijn foto’s die het Amerikaanse leven
tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig
verbeeldden. Evans’ waardering voor de visuele
mogelijkheden van het dagelijks leven was
baanbrekend in de kunstfotografie en maakte hem een
pionier op het gebied van straatfotografie.
Speciaal voor de Volksuniversiteit is er een rondleiding
gepland. Je wordt ontvangen en rondgeleid door een
museumdocent.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

locatie

€ 10,50
1 sessie van 1,5 uur
Rondleiding is exclusief entree
museum (museumjaarkaart is geldig),
maar inclusief koffie/thee.
Museum Helmond

cursusnummer: 106
lestijd
Vrijdag 14:00 - 15:30 uur
eerste les
4 nov 2022,
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Klassieke muziek
Op de vraag wat klassieke muziek nu
eigenlijk is, zijn vele antwoorden
mogelijk. Belangrijker is echter
welke muziek jij mooi vindt en die
vraag kan niet worden beantwoord
zonder te luisteren naar klassieke
muziek. En dat doen we in deze
cursus dan ook. We luisteren (en
kijken) naar uiteenlopende
uitvoeringen van composities uit verschillende
perioden. Spelenderwijs komt er van alles aan de orde,
zoals stijlperioden, componisten, orkesten,
instrumenten, symfonieën en soloconcerten, de rol van
solisten en dirigenten. Door de 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 deze al eerder hebt gevolgd. Want
de wereld van de klassieke muziek is zo groot dat er in
elke cursus weer andere werken aan de orde komen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 71,00
4 sessies van 2 uur
Lesmateriaal € 3,00 te betalen aan de
docent.
Dhr. Joop de Weger
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 107
lestijd
Donderdag 10:00 - 12:00 uur
eerste les
3 nov 2022, laatste les 24 nov 2022

Nationalisme in woord, beeld en muziek
Het begrip ‘nationalisme’ kan, zeker
op politiek gebied, een nare bijklank
hebben. In deze cursus wordt
duidelijk dat het begrip ook andere
kanten heeft. In de 19e eeuw zijn er
vooral in Europa bevolkingsgroepen
met een eigen taal en cultuur die
onvoldoende ruimte krijgen en/of
worden onderdrukt. Een voorbeeld
hiervan is Tsjechië. Er zijn ook
landen die bestaan uit een
veelheid van vorstendommetjes,
zoals Duitsland, die een nieuwe
staat proberen te maken. Andere
landen zoals Engeland, zijn erg trots
op hun cultuur en geschiedenis. In
weer andere landen, bijvoorbeeld
de Verenigde Staten, ontstaat een nationaal gevoel pas
veel later. Muziek is vaak een vertolker en/of aanjager
van een ontluikend nationaal bewustzijn.
In deze cursus worden door Joop de Weger en Willem
Wittenberg een paar nationale bewegingen verbonden
met muziek. Aan bod komen Duitsland, Tsjechië, Groot
Brittannië en de Verenigde Staten. Soms is de keuze
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van de muziek vanzelfsprekend, maar soms ook zeer
verrassend.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docenten
locatie

€ 71,00
4 sessies van 2 uur
Lesmateriaal € 5,00 te betalen aan de
docent.
Dhr. Joop de Weger
Dhr. Willem Wittenberg
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 108
lestijd
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
eerste les
3 mrt 2023, laatste les 24 mrt 2023

Literatuur
In deze cursus bespreken we vier
romans. De keuze van deze boeken
heeft te maken met de mogelijkheid
voor de docent om verwijzingen naar
andere literatuur te maken en daarmee
de romans in een breder kader van de
literaire traditie te plaatsen. De
deelnemers hebben die romans vooraf
gelezen en krijgen tijdens de cursus volop de
gelegenheid de eigen leeservaring met anderen te
delen. De gekozen romans zijn in literair opzicht van
hoge kwaliteit en behandelen vaak actuele kwesties.
• 13-10-2022: Willem die Madoc maakte van Nico
Dros. Een spannend verhaal over ridders,
tweegevechten en ontsnappingen dat tegelijk een
mooi tijdsbeeld geeft van de 14de eeuw.
• 20-10-2022: De val van Thomas G. van Nelleke
Noordervliet. Een belangrijk thema in deze roman is de
invloed van sociale media, Noordervliet: “De
krankzinnige carrousel van het moderne leven”.
• 3-11-2022: Zwarte schuur van Oek de Jong. Een
roman over een kunstenaar die een traumatische
jeugdervaring probeert vorm te geven en te verwerken
in zijn schilderijen.
• 10-11-2022: De bekeerlinge, Stefan Hertmans. Het
dramatische en schokkende verhaal van een
Normandisch meisje Viglis die rond 1100 met haar
geliefde naar het zuiden van Frankrijk vlucht en zich
bekeert tot het Joodse geloof.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 71,00
4 sessies van 2 uur
Dhr. Bram Noot
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 109
lestijd
Donderdag 13:30 - 15:30 uur
eerste les
13 okt 2022, laatste les 10 nov 2022
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Bridge
Bridge voor beginners 1
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 gediplomeerde bridgeleraar van de
Nederlandse Bridgebond.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 87,50
10 sessies van 2,5 uur
Lesmateriaal € 12,00 te betalen aan de
docent.
Dhr. Ton Henken
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 120
lestijd
Maandag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
26 sep 2022, laatste les 5 dec 2022

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

€ 87,50
10 sessies van 2,5 uur
Reader à € 12,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Ton Henken
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 121
lestijd
Maandag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
23 jan 2023, laatste les 3 apr 2023
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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 cursisten ontvangen, naast een
beschrijving van de theorie, na het spelen van de
oefenspellen een uitdraai van hetgeen er gespeeld is,
voorzien van commentaar. De cursus wordt gegeven
door een ervaren en gediplomeerde bridgeleraar van
de Nederlandse Bridgebond.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 87,50
10 sessies van 2,5 uur
Lesmateriaal € 6,00 te betalen aan de
docent.
Dhr. Ton Lucassen
Residentie Oranjerie

cursusnummer: 122
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
29 sep 2022, laatste les 8 dec 2022
cursusnummer: 123
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
26 jan 2023, laatste les 6 apr 2023
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Lifestyle
Assertiviteit
Assertiviteit houdt in dat je je
wensen , gedachten en
gevoelens eerlijk en direct kunt
uiten, zonder anderen te
beschadigen. Door assertief
gedrag krijg je meer
zelfvertrouwen. Je kunt beter
voor jezelf opkomen, je
verbetert de communicatie
met anderen, je stimuleert je persoonlijke groei en je
neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van je relaties.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 80,00
3 sessies van 3 uur
Lesmateriaal € 7,50 te betalen aan de
docent.
Dhr. Leon Pouls
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 205
lestijd
Donderdag 19:00 - 22:00 uur
eerste les
26 jan 2023, laatste les 9 feb 2023

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 alles 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 kunt je ze van je
afzetten.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 80,00
3 sessies van 3 uur
Dhr. Leon Pouls
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 206
lestijd
Donderdag 19:00 - 22:00 uur
eerste les
3 nov 2022, laatste les 17 nov 2022
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Numerologie
Dagelijks worden we
geconfronteerd met getallen:
telefoonnummers, bankrekening
nummers, 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 jouw naam? Hoe kun je jezelf het
beste uiten? Welk beroep moet je kiezen? Wat
betekenen de ontbrekende getallen in je naam?
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 22,50
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 7,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 207
Zaterdag 5 nov. 2022, 10:00 - 12:30 uur

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

€ 22,50
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 8,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 208
Zaterdag 12 nov 2022, 10:00 - 12:30 uur
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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 een paar minuten
later wordt opgebeld. Het kan ook
zijn dat je voelt dat er iets staat te
gebeuren. Je voelt zich 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

€ 22,50
1 sessie van 2,5 uur
Reader à € 8,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 209
Zaterdag 26 nov 2022 10:00 - 12:30 uur

Zelfhypnose.....heel anders
Hoe doe je dat? Iets achter je laten,
meer genieten of zelfvertrouwen
hebben?Iets gewoon niet meer doe
of stoppen met piekeren? Minder
bezig zijn met pijn of verdriet?
Gewoon ontspannen….Hoe doe je
dat als je “gezonde verstand” weet
dat je het anders moet doen, maar
iets je tegenhoudt? Als praten niet meer werkt doe het
dan heel anders…
In 3 intensieve workshops leer en ervaar je hoe je
precies dat kunt doen. De Hypnotische trance,
zelfanalyse, zelfsuggestie en het onmiddellijke effect op
je emoties en je lichaam. Je gaat het allemaal leren
door het zelf te ervaren. Na deze cursus ben je in staat
om een betere en gezondere binnenwereld te creëren
en vast te houden.
Welkom in de wondere wereld van hypnose.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 80,00
3 sessies van 3 uur
€10.00 voor reader en mp3 audio
bestand, te betalen aan docent
Dhr. Will van den Boom
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 210
lestijd
Zaterdag 10:00 - 13:00 uur
eerste les
5 nov 2022, laatste les 19 nov 2022
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Wichelroede
We gaan in deze workshop stralingen
meten, stralingen vanuit de lucht, van
elektrische apparaten en vanuit de
aarde, zoals wateraders en Leylijnen.
We gaan ook buiten meten wat de
gevolgen zijn voor de natuur. Wat komt
er allemaal voorbij:
Waar en onwaarheden over stralingen van masten,
mobiele telefoons, internet etc. Wat is Electro 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

€ 80,00
3 sessies van 3 uur
Lesmateriaal € 12,00 te betalen aan de
docent.
Dhr. Jules Faber
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 212
lestijd
Zaterdag 10:00 - 13:00 uur
eerste les
12 nov 2022, laatste les 3 dec 2022

Eetbare planten en medicinale kruiden
Duizenden jaren at de mens wat de
natuur te bieden had, tegenwoordig
halen we ons eten niet meer uit het
weiland, maar uit de supermarkt,
terwijl de natuur toch gewoon eten en
kruiden blijft maken zoals: bloemen,
wortels, blaadjes, bessen, noten, sap. De berm om de
hoek biedt veel verschillende smaken, geuren en
medicijnen. We gaan even terug in de tijd van de jagers
en verzamelaars, toen het winkelwagentje een rieten
mandje was en het eten en de medicijnen gewoon op
straat groeide. Enige onderwerpen die tijdens de
cursus voorbij komen zijn:
Verzamelen, drogen en het gebruik van kruiden,
bijzondere theeën bv. Sla-thee en wortel-thee, Kruiden
cosmetica, Vergeten wilde groenten en eetbare
bloemen en planten.
We gaan ook proeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 66,50
3 sessies van 2,5 uur
Reader à € 10,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Jules Faber
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 213
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
eerste les
18 mrt 2023, laatste les 1 apr 2023
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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 vertellen niet alleen hoe belangrijk praten
ook is, maar ze hebben veel meer eigenschappen, je
neus vertelt over wat je impulsief doet en de kaak
vertelt over je 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

€ 66,50
3 sessies van 2,5 uur
Lesmateriaal € 10,00 te betalen aan de
docent
Dhr. Jules Faber
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 214
lestijd
Zaterdag 10:00 - 12:30 uur
eerste les
28 jan 2023, laatste les 11 feb 2023

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.Je gaat in 5 lessen 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.U 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

€ 133,00
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
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 300
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
29 sep 2022, laatste les 1 dec 2022
cursusnummer: 301
lestijd
Donderdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
26 jan 2023, laatste les 30 mrt 2023

Vegetarisch koken
Deze cursus is bedoeld voor
iedereen die vegetarisch wil eten.
Ook als je niet vegetarisch wilt zijn is
het goed om regelmatig zonder
vlees te eten. Er zijn vlees
vervangende producten waarvan je
samen met de juiste groenten en
kruiden een heel smakelijk gerecht kunt maken. Kom
gezellig mee koken in de keuken en daarna samen de
gemaakte gerechten aan tafel proeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 44,50
2 sessies van 2,5 uur
Ingrediënten € 9,00 per les, te betalen
aan de docent.
Is men verhinderd een les te volgen,
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docent
locatie

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.
Mw. Nathalie Drouen-Swinkels
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 302
lestijd
Dinsdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
1 nov 2022, laatste les 8 nov 2022
cursusnummer: 303
lestijd
Dinsdag 19:00 - 21:30 uur
eerste les
28 mrt 2023, laatste les 4 apr 2023

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 wordt je dat geleerd
door onze docent Hans
Gloudemans, die iedere decembermaand 500
worstenbroodjes bakt, dus succes verzekerd!
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 26,50
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
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 304
Donderdag 8 dec 2022, 19:00 - 21:30 uur

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,
schraaptechiek, collage, etc.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 260,00
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 Westwijzer

cursusnummer: 500
lestijd
Woensdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
21 sep 2022, laatste les 14 dec 2022
cursusnummer: 501
lestijd
Woensdag 19:30 - 22:00 uur
eerste les
21 sep 2022, laatste les 14 dec 2022
cursusnummer: 502
lestijd
Woensdag 14:00 - 16:30 uur
eerste les
18 jan 2023, laatste les 12 apr 2023
cursusnummer: 503
lestijd
Woensdag 19:30 - 22:00 uur
eerste les
18 jan 2023, laatste les 12 apr 2023

Geschilderd dagboek
Naar aanleiding van gerichte
opdrachten over kleur, verhalen
en muziek ontdek je hoe je je
eigen ervaringen en belevenissen
kan verbeelden. Er wordt niet
nageschilderd. Een geschilderd
dagboek gaat over jezelf en over
hoe het leuk kan zijn om met
kleuren en vormen te werken. Je ervaart hoe gevoel en
verstand kunnen gaan samenwerken door het vrij
schilderen. We beginnen met gerichte opdrachten over
kleur en vorm. Via bestaande verhalen kom je uit bij je
eigen levensverhaal. Soms werken we ook met muziek.
Soms zelfs met inspirerende live muziek. We werken
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met eenvoudig schildermateriaal op papier.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 88,50
4 sessies van 2,5 uur
Kosten voor schildermateriaal circa
€20,00, te betalen aan de docent.
Dhr. Rob ter Steege
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 504
lestijd
Donderdag 9:30 - 12:00 uur
eerste les
3 nov 2022, laatste les 24 nov 2022
cursusnummer: 505
lestijd
Donderdag 9:30 - 12:00 uur
eerste les
2 mrt 2023, laatste les 23 mrt 2023

30

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 je
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. Voor de cursus fotografie
voor beginners is het wel een must dat je een camera
hebt, waarmee je verschillende instellingen kunt
kiezen, zoals automaat, diafragma en sluitertijd. Een
mobiele telefoon is uitgesloten. Deze cursus omvat 4
donderdagavonden en 2 zaterdagen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 150,00
6 sessies van 2,5 uur
Lesmateriaal € 10,00 te betalen aan de
docent
Dhr. René Verschuren
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 506
lestijd
Do 19:00 - 21:30u / za. 09.00-13.00u
eerste les
Do. 22 sep 22, laatste les 20 okt 22
Cursusdagen :
Do. 22-09-2022, 19.00 - 21.30 uur
Do. 29-09-2022, 19.00 - 21.30 uur
Za. 08-10-2022, 09.00 - 13.00 uur
Do. 13-10-2022, 19.00 - 21.30 uur
Za. 15-10-2022, 09.00 - 13.00 uur
Do. 20-10-2022, 19.00 - 21.30 uur

cursusnummer: 507
lestijd
Do 19:00 - 21:30u / za. 09.00-13.00u
eerste les
2 feb 2023, laatste les 9 mrt 2023
Cursusdagen :
Do. 02-02-2023, 19.00 - 21.30 uur
Do. 09-02-2023, 19.00 - 21.30 uur
Za. 11-02-2023 09.00 - 13.00 uur
Do. 16-02-2023, 19.00 - 21.30 uur
Za. 04-03-2023, 09.00 - 13.00 uur
Do. 09-03-2023, 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 2
september 2023, 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 zie 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

docent
locatie

€ 141,00
15 sessies van 1,5 uur
Kopieën € 5,00 te betalen aan de
docent
Boek: van Start, ISBN 9789089533265
(zelf aanschaffen)
Mw. Marion Verbruggen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 400
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 17 jan 2023
cursusnummer: 404
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
7 feb 2023, laatste les 30 mei 2023

Nederlands basis 2 (niveau A1)
Voor mensen die Nederlands Basis 1 hebben gevolgd,
en/of voor mensen die al een beetje Nederlands
kunnen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 141,00
15 sessies van 1,5 uur
Extra kopieën € 5,00 te betalen aan de
docent.
Boek: van Start, ISBN 9789089533265
(zelf aanschaffen)
Mw. Marion Verbruggen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 402
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 17 jan 2023
cursusnummer: 406
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
7 feb 2023, laatste les 30 mei 2023
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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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 20,00 te betalen aan de
docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 408
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 28 mrt 2023

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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 20,00 te betalen aan de
docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 409
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
19 sep 2022, laatste les 3 apr 2023

Nederlands gevorderd plus (niveau B1+)
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
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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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Nog nader te bepalen, in overleg met
de docente.
Mw. Belle van Bree
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 410
lestijd
Maandag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
19 sep 2022, laatste les 3 apr 2023

Nederlands spreken (niveau A1)
We praten over de Nederlandse
cultuur via Nederlandstalige
muziek en leuke informatieve
teksten. We doen
spreekopdrachten die passen bij
situaties uit het dagelijks leven en
bespreken (kranten)artikelen die
cursisten zelf mogen
meebrengen. Je mag in de les ook
vragen stellen over taalproblemen uit de praktijk.
Alleen wanneer het nodig is, doen we een beetje
grammatica. We spreken in de hele groep en in kleine
groepjes.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 129,00
12 sessies van 1,5 uur
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Mw. Belle van Bree
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 411
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
28 feb 2023, laatste les 23 mei 2023

Hèlemòns
Hèlemòns 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 dat Hèlemòns nergens
op lijkt, niet op omringende
dialecten en al zeker niet op het
Standaard Nederlands. Hèlemòns
is volstrekt uniek vanwege zijn
klinkers. In 2013 werden 564 talen over de hele wereld
onderzocht, waarbij één taal werd aangetroffen met 14
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klinkers. Laten ze Hèlemòns met maar liefst 17 klinkers
nou hebben overgeslagen. Zonde toch als je weet dat
zo’n zeldzaam dialect uitsterft. Vandaar de cursus
Hèlemòns, waarin aandacht voor uitspraak,
grammatica, poëzie en een klankzuivere schrijfwijze
om het duurzaam te maken.
cursusprijs
cursusduur
docent
locatie

€ 54,00
5 sessies van 1,5 uur
Dhr. Jos Leenen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 415
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
8 feb 2023, laatste les 15 mrt 2023
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Engels
Engels basis 2 (niveau A1)
In deze cursus oefenen we
steeds uitgebreider op
dagelijkse situaties in door
middel van dialoogjes, het
schrijven van een brief of
mailtje waarin we vrienden
uitnodigen of waarin vertellen
wat we hebben meegemaakt.
De grammatica komt, tussendoor in hapklare brokken,
aan bod Het wordt dus niet ineens veel moeilijker
maar geleidelijk leer je de taal goed schrijven en
spreken. Ook leren we meer over de Britse gewoontes
en omgangsvormen zodat je na de cursus gerust op
vakantie kunt gaan om het Engels wat je dan kent in de
praktijk te brengen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Fairway new 1, zelf aanschaffen,
ISBN 978 94 6293 7826
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 420
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 28 mrt 2023

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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Fairway new 2, ISBN 9789462937840,
(zelf aanschaffen)
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 421
lestijd
Maandag 10:45 - 12:15 uur
eerste les
19 sep 2022, laatste les 3 apr 2023
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Engels conversatie 1 (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

€ 257,50
24 sessies van 1,5 uur
Lesmateriaal: losse artikelen
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 422
lestijd
Maandag 9:00 - 10:30 uur
eerste les
19 sep 2022, laatste les 3 apr 2023

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

€ 257,50
24 sessies van 1,5 uur
Reader à € 15,00 te betalen aan de
docent
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 424
lestijd
Vrijdag 9:30 - 11:00 uur
eerste les
23 sep 2022, laatste les 31 mrt 2023

40

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.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 221,50
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 Westwijzer

cursusnummer: 430
lestijd
Donderdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
22 sep 2022, laatste les 30 mrt 2023

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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Voyages - nieuw 1,
ISBN 9789460307317
Werkboek: Voyages - nieuw 1,
ISBN 9789460307324
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Laure Fournigault
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 431
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
21 sep 2022, laatste les 29 mrt 2023
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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

€ 221,50
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)

docent
locatie

Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 432
lestijd
Donderdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
22 sep 2022, laatste les 30 mrt 2023

Frans conversatie 2 (niveau A2+/B1)
Frans conversatie 2 bouwt voort op Frans conversatie
1.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

€ 257,50
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)

docent
locatie

Mw. Laure Fournigault
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 434
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
21 sep 2022, laatste les 29 mrt 2023
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Italiaans
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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Allegro nuovo 1, werkboek
ISBN 9789462936249
(zelf aanschaffen)
Allegro nuovo 1, tekstboek
ISBN 9789462936232
(zelf aanschaffen)
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 440
lestijd
Dinsdag 15:00 - 16:30 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 28 mrt 2023

Italiaans 1 ( Ineke van Boeckel, 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

€ 221,50
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 Westwijzer

cursusnummer: 441
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
27 sep 2022, laatste les 4 apr 2023
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Italiaans 2 (Alessandra Vogels, niveau A1)
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 in de daaropvolgende les
samen nagekeken. Er wordt geoefend om eenvoudige
vragen te kunnen beantwoorden in het Italiaans.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 221,50
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 Westwijzer

cursusnummer: 442
lestijd
Vrijdag 10:45 - 12:15 uur
eerste les
23 sep 2022, laatste les 31 mrt 2023

Italiaans 2 (Ineke van Boeckel, niveau A1)
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 in
de daaropvolgende les samen
nagekeken. Er wordt geoefend
om eenvoudige vragen te kunnen beantwoorden in het
Italiaans.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 221,50
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 Westwijzer

cursusnummer: 443
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
27 sep 2022, laatste les 4 apr 2023
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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

€ 257,50
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 Westwijzer

cursusnummer: 444
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
28 sep 2022, laatste les 5 apr 2023

Italiaans conversatie 3 (Ineke van Boeckel,
niveau B1)
Er wordt van je verwacht dat je
thuis studeert en opdrachten
uitwerkt voor de conversatie.
Daarbij wordt vaak gebruik
gemaakt van Internet en andere
informatiebronnen. Gedurende
de les wordt zoveel mogelijk in
het Italiaans gesproken.

cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 257,50
24 sessies van 1,5 uur
Dieci lezioni di italiano per stranieri
A2,
ISBN 978 88 6182 639 7
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Ineke van Boeckel - de Jong
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 445
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
28 sep 2022, laatste les 5 apr 2023
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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.
Daarbij wordt vaak gebruik
gemaakt van Internet en andere
informatiebronnen. Gedurende
de les wordt zoveel mogelijk in
het Italiaans gesproken
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

cursusprijs € 257,50
24 sessies van 1,5 uur
La nuova Prova orale 2 (B2-C2) è in
preparazione,
ISBN 978-8899358938.
(zelf aanschaffen)
+ Eigen materiaal docent
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 446
lestijd
Vrijdag 9:00 - 10:30 uur
eerste les
23 sep 2022, laatste les 31 mrt 2023

Italiaans op vakantie (niveau A1/A2)
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

docent
locatie

€ 105,00
8 sessies van 1,5 uur
Boek: Italiaans à la carte - nieuw,
ISBN 9789054515791
(zelf aanschaffen)
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 448
lestijd
Donderdag 19:00 - 20:30 uur
eerste les
11 mei 2023, laatste les 6 jul 2023
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Spaans
Spaans 1 (Eva Piña, 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 hebben 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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0971
Werkboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0988
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Eva Piña
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 460
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 28 mrt 2023

Spaans 1 (Paqui Palacios, 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, een huis in Spanje,
werk/stage in Spanje, etc. 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. Elke les huiswerk.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0971
Werkboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0988
(boeken zelf aanschaffen)
Mw. Paqui Palacios Román
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 463
lestijd
Woensdag 17:00 - 18:30 uur
eerste les
5 okt 2022, laatste les 12 apr 2023
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Spaans 2 (Eva Piña, 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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0971
Werkboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0988
(boeken zelf aanschaffen)

docent
locatie

Mw. Eva Piña
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 464
lestijd
Maandag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
19 sep 2022, laatste les 3 apr 2023

Spaans 2 (Paqui Palacios, niveau A1)
Deze cursus is bedoeld voor mensen die verder willen
gaan met het leren van Spaans. Bijvoorbeeld omdat ze
vaak op vakantie naar Spanje gaan, een Spaanstalig
familielid hebben, een huis in Spanje of werk/stage in
Spanje. Het niveau is op weg naar A2. 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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Tekstboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0971
Werkboek: Con gusto 1 (nieuw),
ISBN 978 94 6392 0988
(boeken zelf aanschaffen)

docent
locatie

Mw. Paqui Palacios Román
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 465
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
5 okt 2022, laatste les 12 apr 2023
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Spaans conversatie 2 (niveau B1)
Spreekvaardigheid staat centraal in deze cursus. Naast
de leergang Con Gusto 3 hoofdstukken 1t/m 6, gaan de
cursisten zich in verschillende thema’s verdiepen.
Tijdens de lessen gaan we met actuele thema’s aan de
gang. De rest van de vaardigheden (lezen, luisteren en
schrijven) worden ook beoefend als een steun voor de
spreekvaardigheid. De cursisten zullen de
spreekvaardigheid in de praktijk brengen doormiddel
van conversaties en besprekingen te voeren, meningen
uiten, verhalen structureren in de verschillende
werkwoord tijden.De uitleg van grammaticale
onderwerpen wordt in het Nederlands gegeven de rest
van de les wordt in het Spaans gegeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal

docent
locatie

€ 257,50
24 sessies van 1,5 uur
Con Gusto 3 Tekst- en werkboek
ISBN 978 94 6030 1278 Uitgeverij
Intertaal (zelf aanschaffen)
Mw. Paqui Palacios Román
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 466
lestijd
Woensdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
5 okt 2022, laatste les 12 apr 2023

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
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 257,50
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Eva Piña
VU Helmond Westwijzer

cursusnummer: 467
lestijd
Maandag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
19 sep 2022, laatste les 3 apr 2023
49

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
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Edibe Mungan Kucun
Residentie Oranjerie

cursusnummer: 470
lestijd
Woensdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
21 sep 2022, laatste les 29 mrt 2023

Turks 3
Tijdens een cursus Turks aan de
Volksuniversiteit leer je niet
alleen praktisch Turks spreken en
schrijven, de cultuur en
geschiedenis van Turkije komt
namelijk ook uitgebreid aan bod.
Op deze manier leert je de taal
begrijpen en dit zal het leren van
het Turks verder bespoedigen.
Naast het bijwonen van de
lessen, moet je ook rekening houden met huiswerk.
Iedere cursus Turks is een intensieve cursus, die je op
gedegen wijze de taal eigen zal maken De cursus Turks
3e jaar is geschikt voor cursisten die de taal al
enigermate beheersen.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 292,00
24 sessies van 1,5 uur
aanschaf i.o.m. docent
Mw. Edibe Mungan Kucun
Residentie Oranjerie

cursusnummer: 471
lestijd
Woensdag 19:00 - 20:30 uur
eerste les
21 sep 2022, laatste les 29 mrt 2023
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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

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Lesmateriaal te bestellen via de
docent
Mw. Olga Hendriks-Koerajeva
Residentie Oranjerie

cursusnummer: 475
lestijd
Dinsdag 20:30 - 22:00 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 28 mrt 2023

Russisch 2 (niveau A1)
Rusland is een interessant en
veelzijdig land. In deze cursus wordt
niet alleen aandacht besteed aan de
taal, maar ook aan de Russische
cultuur. Tijdens de lessen leren
cursisten eenvoudige zinnen maken,
de weg vragen, op een terrasje iets
bestellen, iets kopen in de winkel,
enz. We leren lezen, spreken en
verstaan. Natuurlijk leren we ook de
basis van de Russische grammatica. We praten over
Russische tradities, bijvoorbeeld over hoe een
verjaardag in Rusland wordt gevierd. Na iedere les
wordt er huiswerk gegeven.
cursusprijs
cursusduur
lesmateriaal
docent
locatie

€ 221,50
24 sessies van 1,5 uur
Lesmateriaal te bestellen via de
docent
Mw. Olga Hendriks-Koerajeva
Residentie Oranjerie

cursusnummer: 476
lestijd
Dinsdag 18:45 - 20:15 uur
eerste les
20 sep 2022, laatste les 28 mrt 2023
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