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Algemeen
Disclaimer
De informatie van dit programmaboekje is met de
grootste zorg door de Stichting Volksuniversiteit Helmond samengesteld. Er kunnen aan de inhoud van
dit programmaboekje geen rechten worden ontleend. De actuele cursusinformatie kunt u raadplegen 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 en lezingen 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 u mensen met dezelfde interesse. Op verzoek
reikt de Volksuniversiteit een certificaat van deelneming uit.
Informatie en inschrijving
Alle inschrijvingen vinden plaats via de administratie
van de Volksuniversiteit.
U kunt zich inschrijven 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), of
gebruik te maken van de inschrijfknop bij de
cursusgegevens op onze website www.vuhelmond.nl.

Na inschrijving via onze website ontvangt u een ontvangstbevestiging (dit is nog geen bewijs van inschrijving). Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde
van binnenkomst.
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, uitval van lessen en op nieuwe activiteiten. Ook sturen wij u maandelijks een nieuwsbrief, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen.
Op vrijdag 31 augustus zal er van 19.00 uur tot 21.00
uur gelegenheid zijn om extra informatie te vragen
over de talencursussen. U kunt zich dan ook meteen
inschrijven. Deze informatieavond vindt plaats in het

5

gebouw van de Volksuniversiteit aan de Braakse Bosdijk 4.

Betalingen
Betaling vindt plaats door:
•

een eenmalige machtiging. Als u zich inschrijft
via de website www.vuhelmond.nl machtigt u
ons om het verschuldigde cursusgeld in één
keer van het door u opgegeven rekeningnummer te laten afschrijven.

Bij cursussen waarvan het cursusgeld ten minste
€ 89,00 euro bedraagt, heeft u 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.

Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld is
verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Blijft betaling alsnog achterwege, dan wordt een incassobureau
ingeschakeld.

Vakanties 2018-2019
In de schoolvakanties en op zon- en feestdagen zijn er
geen cursussen. Ons kantoor aan de Braakse Bosdijk is
dan gesloten.
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

13 oktober t/m 21 oktober
5 december
22 december t/m 6 jan. 2019
2 t/m 10 maart 2019
21 - 22 april 2019
20 april t/m 5 mei 2019
30 mei 2019 (ook 31 mei en
1 juni geen les)
10 juni 2019 (ook zaterdag 8
juni geen les)
6 juli t/m 18 augustus 2019

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 zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De kookcursussen worden gegeven in
De Westwijzer, Cortenbachstraat 70 te Helmond.
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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.
U 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.
U kunt uw inschrijving voor een cursus tot zeven dagen voor aanvang kosteloos annuleren (uitsluitend
schriftelijk). Na die periode bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
Verzuim van lessen 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 u rechtstreeks aan de docent.
Let op: Het is verstandig om de boeken en materialen
pas aan te schaffen, nadat vast staat dat de cursus
doorgaat.

Ziekte en verhindering
Als u door omstandigheden een les niet kunt volgen,
verzoeken we u 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, krijgt u daarvan telefonisch,
schriftelijk of per e-mail 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 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.
Heeft u een klacht met betrekking tot de gang van zaken, de cursus, de docent of de Volksuniversiteit zelf
en bent u van mening dat (het bestuur van) de Volksuniversiteit daarvan op de hoogte moet zijn, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te mee te delen
met vermelding van uw naam en adres. Het bestuur
van de Volksuniversiteit zal uw klacht behandelen en
u schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. Desgewenst kunt u uw klacht mondeling toelichten. U kunt uw klacht 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.
Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Helmond bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

dhr. Jan van den Heuvel
mw. Monique Wessels-Bierens
dhr. Ton Witlox
mw. Christien Jacobs-Geelen
mw. Lidwien van Rooij

40 jaar Volksuniversiteit Helmond: 1978 - 2018
Dit jaar bestaat de Volksuniversiteit Helmond 40 jaar.
Een korte geschiedenis: in de jaren 70 startte het Helmonds Avondcollege (HAC) een opleiding voor mavo
en havo in de lokalen van het Carolus Borromeus College. In de volksmond werd dat al snel de 'Moedermavo'. Naast de reguliere schoolvakken bleek er ook veel
belangstelling te bestaan voor cursussen Italiaans,
Spaans, filosofie, enz. Daarom besloot de schoolleiding van het HAC in 1977 om contact op te nemen
met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.
In overleg met deze bond en met ondersteuning van
het Onderwijskundig Centrum Helmond en de gemeente Helmond werd een aparte stichting opgericht.
De Volksuniversiteit Helmond werd daarmee in 1978
een feit. De samenwerking met het Helmonds Avondcollege was in het begin erg intensief, maar door de
steeds verdere uitbreiding van het aantal cursisten en
het aanbod van cursussen werden de bestuurlijke taken enkele jaren later overgedragen aan een eigen
bestuur. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, docenten en cursisten heeft de Volksuniversiteit Helmond
een vaste plaats gekregen in de Helmondse samenleving.
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Body & mind
Voetreflextherapie
Voetreflextherapie 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 leert u een stukje
theoretische achtergrond. Daarna gaan we in
tweetallen de grepen op elkaars voeten oefenen
zodat u thuis deze massagegrepen toe kunt passen bij
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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

200
een sessie van 2,5 uur
€ 19,50
Woensdag 19:30 - 22:00
10 okt 2018, laatste 10 okt 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

250
een sessie van 2,5 uur
€ 19,50
Donderdag 19:30 - 22:00
21 mrt 2019, laatste 21 mrt 2019

lesmateriaal

Reader € 3,00 te betalen aan de
docent
Mw. Els van Haandel
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

Mooi(er) met make-up
Je voelt je goed als je er goed
uitziet. Een beetje make-up
kan daarbij helpen! Tijdens
deze workshop beginnen we
met wat theorie over makeup en het aanbrengen ervan.
Daarna gaat u zelf aan de
slag. U leert hoe u een '10
stappen-dagmake-up' kunt
aanbrengen. Misschien niet
iets wat u dagelijks zult doen, maar u kunt ook
gedeeltes gebruiken: soms alleen een lijntje bij de
ogen, met mascara en een lippenstift en op een ander
moment een volledige make-up. Kortom, een
praktische workshop waar u veel aan zult hebben!
cursusnummer 202
cursusduur
een sessie van 3 uur
cursusgeld
€ 23,00
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lestijd
eerste les

Dinsdag 19:00 - 22:00
20 nov 2018, laatste 20 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
lesmateriaal

252
een sessie van 3 uur
€ 23,00
Woensdag 19:00 - 22:00
20 mrt 2019, laatste 20 mrt 2019
Materialen € 5,00 te betalen aan de
docent
Mw. Conny Postma
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

Zentangle
Wat betekent ‘zentangle’? Het
woord zen is afkomstig uit het
boeddhisme. Dit is een
zoektocht naar rust, wijsheid en
innerlijke leegte. Tangle is een
Engelstalig woord en betekent
zoiets als in de war of in de
knoop. Beide betekenissen
vatten eigenlijk goed samen wat
zentangle precies is: je komt tot
rust terwijl je patronen tekent. Zo’n patroon wordt
ook wel een ‘tangle’ genoemd. Bij tangle ligt de focus
op een beweging per keer. De tekeningen bestaan uit
lijnen, stippen strepen en cirkels. Niets is fout, alles is
goed. Belangrijk is dat de patronen meermaals
terugkomen in de tekening.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

203
een sessie van 3 uur
€ 23,00
Zaterdag 10:00 - 13:00
6 okt 2018, laatste 6 okt 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

253
een sessie van 3 uur
€ 23,00
Zaterdag 10:00 - 13:00
16 mrt 2019, laatste 16 mrt 2019

lesmateriaal

Materialen € 6,00 te betalen aan de
docent.
Mw. Stella Peters-Hessels
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

BLS/AED
BLS (basic life support) is de
Engelse term voor reanimeren en
AED is de afkorting van de
automatische externe defibrillator.
Hebt u 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
10

hartinfarct. De cursus is inclusief cursusboek en
diploma van de Nederlandse Hartstichting. Er zijn
zorgverzekeraars die deze cursus vergoeden. Meer
informatie daarover krijgt u tijdens de eerste les.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

204
2 sessies van 2 uur
€ 31,50
Dinsdag 19:30 - 21:30
25 sep 2018, laatste 2 okt 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

205
2 sessies van 2 uur
€ 31,50
Dinsdag 19:30 - 21:30
27 nov 2018, laatste 4 dec 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

254
2 sessies van 2 uur
€ 31,50
Dinsdag 19:30 - 21:30
15 jan 2019, laatste 22 jan 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

255
2 sessies van 2 uur
€ 31,50
Dinsdag 19:30 - 21:30
12 feb 2019, laatste 19 feb 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

256
2 sessies van 2 uur
€ 31,50
Dinsdag 19:30 - 21:30
19 mrt 2019, laatste 26 mrt 2019

docent
locatie

NRR-instructeur
VU Helmond hoofdgebouw

Workshop 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 u aan uw
naam een getal kunt ontlenen, aan uw sociale
optreden, uw hartsverlangen, uw levenslot, uw
bestemming, uw karakterneigingen, enz. Welke
betekenis heeft de eerste letter van uw naam? Hoe
kunt u zich het beste uiten? Welk beroep moet u
kiezen? Wat betekenen de ontbrekende getallen in
uw naam?
11

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

206
een sessie van 2,5 uur
€ 19,50
Reader € 3,00 te betalen aan de
docent
Zaterdag 10:00 - 12:30
10 nov 2018, laatste 10 nov 2018
Dhr. Antoine Kop
VU Helmond hoofdgebouw

Eerste hulp aan kinderen
In deze cursus leert u hoe u eerste
hulp aan kinderen verleent in
afwachting van professionele
hulp. U weet eventuele
gezondheidsrisico’s te voorkomen
in noodsituaties zoals een
ongeval. Juist omdat kinderen
vaak extra kwetsbaar zijn, komen
heel veel verschillende
onderdelen aan bod. De module richt zich specifiek op
kinderen tot 8 jaar. Er zijn zorgverzekeraars die deze
cursus vergoeden (controleer uw polis). Tijdens de
eerste les kunt u aangeven of u in het bezit wilt
komen van een certificaat (€ 15,00) of dat u het
boekje 'Eerste hulp aan kinderen' wilt kopen (€ 21,00).
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

207
3 sessies van 2 uur
€ 47,00
Woensdag 19:30 - 21:30
24 okt 2018, laatste 7 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

257
3 sessies van 2 uur
€ 47,00
Donderdag 19:30 - 21:30
21 mrt 2019, laatste 4 apr 2019

lesmateriaal

Reader € 17,50 te betalen aan de
docent
Mw. Maud Hooft
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

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
maakt u kennis met een aantal
basisoefeningen. Mindfulness
kan u helpen meer rust in uw hoofd te krijgen, meer
ontspanning, beter leren omgaan met emoties, meer
te genieten, bewust ieder moment te beleven en
betere concentratie te ontwikkelen. Voorkennis is niet
12

vereist. De kennis die u opdoet tijdens deze training
kunt u direct toepassen in het dagelijks leven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

209
3 sessies van 3 uur
€ 70,50
Donderdag 19:00 - 22:00
20 sep 2018, laatste 4 okt 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

258
3 sessies van 3 uur
€ 70,50
Donderdag 19:00 - 22:00
10 jan 2019, laatste 24 jan 2019
Dhr. Leon Pouls
VU Helmond hoofdgebouw

Kleur en stijl
In deze cursus kijken we niet wat
de mode ons voorschrijft maar we
gaan uitzoeken welke kleding bij
uw figuur past. Een kledingstuk
dat goed zit laat uw figuur mooi
uitkomen, benadrukt uw
pluspunten en verdoezelt de
minder goede kanten. Tevens
gaat u ervaren wat het dragen van
uw beste kleuren voor u kan betekenen. Tijdens de
cursus ontvangt u een kleurenkaart met uw
seizoenskleuren en een map met tips en informatie.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

212
3 sessies van 2 uur
€ 47,00
Dinsdag 19:30 - 21:30
23 okt 2018, laatste 6 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

262
3 sessies van 2 uur
€ 47,00
Woensdag 19:30 - 21:30
13 feb 2019, laatste 27 feb 2019

lesmateriaal

Reader € 10,00 te betalen aan de
docent
Mw. Conny Postma
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie
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NLP, leer beter verbaal en non-verbaal
communiceren
Hoe zou het zijn als u zich beter
uit zou kunnen drukken? Als
het rustiger zou worden in uw
hoofd? Als u beter zou kunnen
aansluiten bij anderen en
duidelijker aangeven wat u
wilt? Hebt u moeite met 'nee'
zeggen of uw grens aangeven?
Dan zijn deze vijf avonden
belangrijk voor uw
communicatie. De docent geeft
zowel theorie als voorbeelden uit de praktijk. De
ervaring leert dat u in deze cursus uw manier van
communiceren leert herkennen en verbeteren.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

251
5 sessies van 2,5 uur
€ 96,50
Reader € 10,00 te betalen aan de
docent
Woensdag 19:30 - 22:00
9 jan 2019, laatste 6 feb 2019
Mw. Carla Beljaars-Houben
VU Helmond hoofdgebouw
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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 dit is slechts ten dele
terecht. 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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

107
10 sessies van 2,5 uur
€ 77,50
Reader € 12,00 te betalen aan de docent
Dinsdag 14:00 - 16:30
2 okt 2018, laatste 11 dec 2018
Dhr. Ton Henken
VU Helmond hoofdgebouw

Bridge voor beginners 2
Na het afronden van de cursus bridge voor beginners
1 kan men starten met deze cursus. Tijdens 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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

157
10 sessies van 2,5 uur
€ 77,50
Reader € 12,00 te betalen aan de docent
Dinsdag 14:00 - 16:30
8 jan 2019, laatste 19 mrt 2019
Dhr. Ton Henken
VU Helmond hoofdgebouw
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Bridge voor gevorderden 1
Bij Bridge voor gevorderden 1
zal in elke les eerst een theoretisch onderwerp herhaald worden 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.
cursusnummer 108
cursusduur
10 sessies van 2,5 uur
cursusgeld
€ 77,50
lestijd
Donderdag 14:00 - 16:30
eerste les
4 okt 2018, laatste 13 dec 2018
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
lesmateriaal
docent
locatie

158
10 sessies van 2,5 uur
€ 77,50
Vrijdag 14:00 - 16:30
25 jan 2019, laatste 5 apr 2019
Reader € 6,00 te betalen aan de docent
Dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw

Bridge voor gevorderden 2
In deze cursus besteden we vooral aandacht aan het
afspelen als leider en het tegenspelen als tegenstanders. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde
zullen komen: luisteren naar de bieding alvorens uit te
komen, uitkomen tegen sans-atout en troefcontracten, signaleren na partners uitkomst of bij niet-bekennen, interpreteren van de uitkomst, maken van het
speelplan en de juiste behandeling van kaartcombinaties. De cursus wordt gegeven door een ervaren en
gediplomeerde bridgeleraar van de Nederlandse Bridgebond.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

109
10 sessies van 2,5 uur
€ 77,50
Vrijdag 14:00 - 16:30
5 okt 2018, laatste 14 dec 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

159
10 sessies van 2,5 uur
€ 77,50
Donderdag 14:00 - 16:30
24 jan 2019, laatste 4 apr 2019
16

lesmateriaal
docent
locatie

Reader € 6,00 te betalen aan de docent
Dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw

Onze bridgecursus.
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Creatief
Modern schilderen met klassieke technieken
In deze cursus raken we stap
voor stap 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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

500
12 sessies van 2,5 uur
€ 231,50
Dinsdag 14:30 - 17:00
18 sep 2018, laatste 11 dec 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

501
12 sessies van 2,5 uur
€ 231,50
Dinsdag 19:30 - 22:00
18 sep 2018, laatste 11 dec 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

550
12 sessies van 2,5 uur
€ 231,50
Dinsdag 14:30 - 17:00
15 jan 2019, laatste 9 apr 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

551
12 sessies van 2,5 uur
€ 231,50
Dinsdag 19:30 - 22:00
15 jan 2019, laatste 9 apr 2019

lesmateriaal

Materialen € 30,00 in de eerste les
worden aan te schaffen materialen
besproken.
Dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie
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Tekenen
Hoe teken je dieren, portretten,
landschap en perspectief met
houtskool, potlood, inkt of bister?
In deze cursus leert u tekenen en
gebruikt u diverse technieken met
verschillende materialen. Zowel
voor beginners als gevorderden.
Tekenen is vooral goed leren kijken!
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

502
10 sessies van 2,5 uur
€ 188,00
Woensdag 9:00 - 11:30
19 sep 2018, laatste 28 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

503
10 sessies van 2,5 uur
€ 188,00
Donderdag 19:30 - 22:00
20 sep 2018, laatste 29 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

552
10 sessies van 2,5 uur
€ 188,00
Woensdag 9:00 - 11:30
16 jan 2019, laatste 27 mrt 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

553
10 sessies van 2,5 uur
€ 188,00
Donderdag 19:30 - 22:00
17 jan 2019, laatste 28 mrt 2019

lesmateriaal

Materialen € 12,50 te betalen aan de
docent
Mw. Marianne Driessen
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

Zentangle
Wat betekent ‘zentangle’? Het
woord zen is afkomstig uit het
boeddhisme. Dit is een
zoektocht naar rust, wijsheid en
innerlijke leegte. Tangle is een
Engelstalig woord en betekent
zoiets als in de war of in de
knoop. Beide betekenissen
vatten eigenlijk goed samen wat
zentangle precies is: je komt tot
rust terwijl je patronen tekent. Zo’n patroon wordt
ook wel een ‘tangle’ genoemd. Bij tangle ligt de focus
op een beweging per keer. De tekeningen bestaan uit
lijnen, stippen strepen en cirkels. Niets is fout, alles is
goed. Belangrijk is dat de patronen meermaals
terugkomen in de tekening.
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cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

203
een sessie van 3 uur
€ 23,00
Zaterdag 10:00 - 13:00
6 okt 2018, laatste 6 okt 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

253
een sessie van 3 uur
€ 23,00
Zaterdag 10:00 - 13:00
16 mrt 2019, laatste 16 mrt 2019

lesmateriaal

Materialen € 6,00 te betalen aan de
docent.
Mw. Stella Peters-Hessels
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

Fotografie najaar 2018
Digitale fotografie is niet
meer weg te denken uit
onze samenleving. Iedereen kan foto’s maken met
een camera of een mobieltje. Maar begrijpen wat er
precies gebeurt om zodoende meer uit uw fotocamera te halen is een ander verhaal. Vandaar deze cursus fotografie voor beginners. In deze cursus staat de praktijk centraal, ondersteund met theorie en practicum. Bij voldoende
belangstelling kunnen er workshops volgen voor gevorderden over specifieke onderwerpen zoals avondfotografie, portretfotografie, architectuurfotografie,
etc.
Lesdagen :
Do. 27-9-2018 , 19.00-21.30 u
Do. 11-10-2018 , 19.00-21.30 u
Za. 13-10-2018, 9.00 - 13.00 u
Do. 25-10-2018 , 19.00-21.30 u
Za. 27-10-2018, 9.00 - 13.00 u
Do. 8-11-2018 , 19.00-21.30 u
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
eerste les
docent
locatie

505
6 sessies, variërend
€ 141,00
Reader € 10,00 te betalen aan de docent
27 sep 2018, laatste 8 nov 2018
Dhr. René Verschuren
VU Helmond hoofdgebouw

Fotografie voorjaar 2019
De inhoud van deze cursus is hetzelfde als die in het
najaar van 2018 (zie boven).
Lesdagen :
Do. 7-2-2019 , 19.00-21.30 u
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Do. 21-2-2019, 19.00-21.30 u
Za. 23-2-2019, 9.00 - 13.00 u
Do. 14-3-2019, 19.00-21.30 u
Za. 16-3-2019, 9.00 - 13.00 u
Do. 28-3-2019, 19.00-21.30 u
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
eerste les
docent
locatie

555
6 sessies variërend
€ 141,00
Reader € 10,00 te betalen aan de docent
7 feb 2019, laatste 28 mrt 2019
Dhr. René Verschuren
VU Helmond hoofdgebouw
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Koken
Italiaans koken met Giovanni
De Italiaanse keuken kent eenvoudige maar lekkere gerechten.
U gaat in vijf lessen de meeste
klassiekers uit de Italiaanse keuken maken, zoals scampi’s à 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 u geleerd hebt. De lessen zijn om de
veertien dagen, zie voor de exacte data onze website.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

300
5 sessies van 2,5 uur
€ 99,50
Donderdag 19:00 - 21:30
4 okt 2018, laatste 6 dec 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

350
5 sessies van 2,5 uur
€ 99,50
Donderdag 19:00 - 21:30
10 jan 2019, laatste 14 mrt 2019

lesmateriaal

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.
docent
locatie

Dhr. Hans Gloudemans
De Westwijzer

Koken met vergeten groenten

In deze cursus nemen wij u mee op een Bourgondisch
avontuur. U gaat gezellig met elkaar koken met oude
en vergeten gewassen. U krijgt mooie verhalen te horen van Jack en Nicole, of het nu gaat om spitskolen
22

uit 1700 of over paars gekleurde wortels en aardappelen. Ze weten veel van wat vroeger gebruikt werd in
de keuken. Dus wilt u weten hoe de groenten vroeger
smaakten? Doe dan mee en meldt u aan.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

301
een sessie van 3 uur
€ 23,50
Dinsdag 19:00 - 22:00
25 sep 2018, laatste 25 sep 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

303
een sessie van 3 uur
€ 23,50
Dinsdag 19:00 - 22:00
30 okt 2018, laatste 30 okt 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

352
een sessie van 3 uur
€ 23,50
Dinsdag 19:00 - 22:00
7 mei 2019, laatste 7 mei 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

353
een sessie van 3 uur
€ 23,50
Dinsdag 19:00 - 22:00
28 mei 2019, laatste 28 mei 2019

lesmateriaal

Ingrediënten € 9,75 te betalen aan
de docent.
Dhr. Jack Kloft, mw. Nicole van de Rijt
De Westwijzer

docenten
locatie

De Franse keuken
In vijf avonden gaat u kennismaken met klassieke Franse gerechten in een wat minder
zware uitvoering. Wat dacht u
van: soupe à l'oignon, salade
Niçoise, moules marinières,
thon grillé, poules aux quarante gousses d'ail, cotes de
veau à la normande, gratin
dauphinois, endives à la
flamande, tarte tatin, enz. Dus
de handen uit de mouwen, kom met lege maag en
liefst per fiets want het zal leerzaam maar ook gezellig
zijn… A bientôt!. Deze cursus is om de twee weken,
zie voor exacte data onze website.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

302
5 sessies van 2,5 uur
€ 99,50
Donderdag 19:00 - 21:30
27 sep 2018, laatste 29 nov 2018

cursusnummer 351
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cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

5 sessies van 2,5 uur
€ 99,50
Donderdag 19:00 - 21:30
17 jan 2019, laatste 21 mrt 2019

lesmateriaal

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.
docent
Dhr. Hans Gloudemans
locatie
De Westwijzer

Koolhydraatbeperkt koken
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die koolhydraatarm wil eten
en omdat koolhydraatbeperkte
voeding al lang geen hype meer
is. Maar ook als je gewoon meer
groenten per maaltijd wilt hebben. Denk eens aan een pizzabodem van bloemkool of een broccolipuré of een lasagne zonder
deegbladen. Gezellig samen bezig zijn in de keuken en
daarna de gemaakte gerechten met elkaar aan tafel
proeven. Afwijkende cursusdagen, zie voor exacte
data onze website.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

304
2 sessies van 2,5 uur
€ 39,00
Dinsdag 19:00 - 21:30
23 okt 2018, laatste 6 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

354
2 sessies van 2,5 uur
€ 39,00
Dinsdag 19:00 - 21:30
5 feb 2019, laatste 26 feb 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

355
2 sessies van 2,5 uur
€ 39,00
Dinsdag 19:00 - 21:30
2 apr 2019, laatste 23 apr 2019

lesmateriaal

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.
docent
locatie

Mw. Nathalie Drouen-Swinkels
De Westwijzer
24

Kunst & cultuur
Jugendstil en Gustav Klimt
Explosief verspreidde zich rond
1900 een nieuwe stijlrichting
over heel Europa: Jugendstil of
Art Nouveau. Sieraden, meubels, architectuur, beeldende
kunst en schilderkunst krijgen
in deze stijlrichting golvende,
gracieuze lijnen en motieven
uit flora en fauna. In deze cursus van twee lessen wordt de geschiedenis van deze
kunststroming behandeld. De Oostenrijkse kunstenaar
Gustav Klimt is 100 jaar geleden gestorven en hij krijgt
daarom extra aandacht.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

100
2 sessies van 2 uur
€ 31,50
Reader € 3,00 te betalen aan de docent
Donderdag 14:00 - 16:00
4 okt 2018, laatste 11 okt 2018
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw

Mythologie verbeeld
Talloze verhalen uit de Romeinse en Griekse mythologie zijn door de eeuwen heen op vele manieren verwerkt in literatuur, schilder- en beeldhouwkunst, muziek, etc. Met behulp van dia’s en verhalen wordt in
deze cursus de mythologische achtergrond van gedichten, schilderijen en beeldhouwwerken verduidelijkt. Ook de rol van de mythologie in het dagelijks leven komt aan de orde.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

101
6 sessies van 2 uur
€ 94,00
Reader € 8,00 te betalen aan de docent
Donderdag 14:00 - 16:00
25 okt 2018, laatste 29 nov 2018
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw
25

Kijken naar kunst in het Van Abbemuseum
We gaan samen 'hardop' kijken naar kunst, want samen
zie je meer dan alleen. Daarbij
krijgt u tips over waar u op
kunt letten bij het kijken naar
kunstwerken. Natuurlijk wordt
er ook achtergrondinformatie
gegeven. We richten ons deze
eerste keer op de moderne
kunst van 1900-1950, zoals Picasso, Mondriaan, Kandinsky, e.a. Door deze workshop gaat u met andere ogen naar kunst kijken. We
gaan tweemaal een uur aan de slag met tussenin een
pauze. We ontmoeten elkaar op vrijdag 26 oktober
2018 om 13.30 uur in de hal van het Van Abbemuseum in Eindhoven. (U moet wel zelf een kaartje kopen.)
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

102
een sessie van 2,5 uur
€ 7,50
Entreekosten voor eigen rekening
Museumjaarkaart en VIPkaart BankGiroloterij zijn geldig.
Vrijdag 13:30 - 16:00
26 okt 2018, laatste 26 okt 2018
Mw. Marja Reitsma-Vrijling
Van Abbe Museum

Nederlandse literatuur in Europees perspectief
Worden we wijzer van boeken
lezen? Worden we betere
mensen als we ons inlaten
met literatuur? Of is het alleen
een plezierig tijdverdrijf? In
deze literatuurcursus komen
deze vragen in verschillende
thema’s aan de orde. De docent zal aandacht besteden
aan het verschil tussen literatuur en lectuur. We gaan vervolgens in romans en poëzie op
zoek naar onze moraal, want ideeën over goed en
kwaad veranderen voortdurend in de literatuurgeschiedenis. De tijd speelt daarbij een belangrijke rol.
Het onherroepelijk voorbijgaan van de tijd maakt ons
vaak melancholiek. Men kan zich zelfs afvragen: 'Bestaat de tijd eigenlijk wel?' In vier lessen hebben we
het dus over lectuur, literatuur, moraal, melancholie
en de tijd in de geschiedenis van de Nederlandse en
andere literaturen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

103
4 sessies van 1,5 uur
€ 47,00
Dinsdag 10:00 - 11:30
13 nov 2018, laatste 4 dec 2018
26

docent
locatie

Dhr. Bram Noot
VU Helmond hoofdgebouw

Luisteren naar klassieke muziek, najaar 2018
De wereld van de klassieke muziek
is onbegrensd en u heeft geen paspoort nodig om een muzikale reis
te beginnen. Het is wel handig als
er een reisleider meegaat: een
gids die vertelt wat u hoort, waar
op gelet moet worden en die de
weg wijst naar wat de moeite
waard is. Spelenderwijs komt er
van alles langs, stijlperioden, componisten, orkesten
en muzikale begrippen. Eenmaal onderweg wordt er
natuurlijk veel geluisterd. Door het combineren van
weten met luisteren gaat u zelf ontdekken welke klassieke muziek u mooi vindt, want klassieke muziek is er
in alle maten en soorten. De cursus is geschikt voor iedereen, ook als u hem al eerder hebt gevolgd. De wereld van de klassieke muziek is zo groot dat er in elke
cursus andere werken aan bod komen. Facultatief is
er voor cursisten en hun introducés de mogelijkheid
om mee te gaan naar een concert van de philharmonie zuid-nederland in Eindhoven op zondagmiddag 11
november 2018, met o.a. Simone Lamsma als soliste
in het vioolconcert van Max Bruch.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

104
4 sessies van 2 uur
€ 62,50
Reader € 3,00 te betalen aan de docent
Dinsdag 9:30 - 11:30
9 okt 2018, laatste 6 nov 2018
Dhr. Joop de Weger
VU Helmond hoofdgebouw

Luisteren naar klassieke muziek, voorjaar 2019
Inhoudelijk is deze cursus gelijk aan die in het najaar
van 2018 (zie boven). Facultatief is er voor cursisten
en hun introducés de mogelijkheid om mee te gaan
naar een concert van de philharmonie zuid-nederland
in Eindhoven op zaterdagavond 6 april met op het
programma een spectaculair slagwerkconcert en de
romantische Symphonie Fantastique van Hector
Berlioz.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

154
4 sessies van 2 uur
€ 62,50
Reader € 3,00 te betalen aan de
docent
Dinsdag 9:30 - 11:30
5 feb 2019, laatste 26 feb 2019
Dhr. Joop de Weger
VU Helmond hoofdgebouw
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Ontwikkeling
Sterren kijken
Als u ’s avonds naar buiten
loopt en naar boven kijkt, ziet u
die prachtige sterrenhemel.
Hebt u zich nooit afgevraagd:
'Waar kijk ik nu naar?' In deze
cursus wordt u wegwijs gemaakt in de sterrenhemel en
wordt u meegenomen op een
tocht langs sterren, sterrenbeelden en planeten. Zoals u een landkaart gebruikt
om uw weg hier op aarde te zoeken, zo leert u in deze
cursus een sterrenkaart te gebruiken om uw 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 niet vergeten en vragen als 'Waar moet ik op letten als ik overweeg een kijker aan te schaffen' worden ook besproken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

105
5 sessies van 1,5 uur
€ 57,00
Sterrenkaart € 10,00 te betalen aan
de docent
Maandag 20:30 - 22:00
5 nov 2018, laatste 3 dec 2018
Dhr. François Swinkels
VU Helmond hoofdgebouw

Geschiedenis van Helmond
Deze korte cursus van drie lessen is bedoeld als een eerste
kennismaking met de lange geschiedenis van onze stad. We
beginnen met het ontstaan van
Helmond in de middeleeuwen
en hoe de stad zich verder ontwikkelde in de 17de en 18de
eeuw. Veel aandacht wordt gegeven aan de 19de en 20ste
eeuw, toen in snel tempo de oude huisnijverheid verdween, moderne bedrijven ontstonden, de Zuid-Willemsvaart werd gegraven, de stoommachine zijn intrede deed en industriestad Helmond een onstuimige
groei doormaakte. Ook de veranderingen op het gebied van religie dagelijks leven en cultuur komen aan
bod. De cursus wordt in overleg met de cursisten afgesloten met een stadswandeling, waarbij een groot
aantal historische plekken zullen worden bezocht.
cursusnummer 106
cursusduur
4 sessies van 1,5 uur
28

cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

€ 48,00
Maandag 20:00 - 21:30
1 okt 2018, laatste 29 okt 2018
Dhr. Henk Roosenboom
VU Helmond hoofdgebouw

Inleiding in de filosofie
Wat filosofie is weten filosofen
vaak zelf niet. De een zegt:
‘Het overdenken van moeilijkheden door middel van zware
concentratie om zo tot een
oplossing te komen’. De ander: ‘Het is een spel, een
hobby’. ‘Een stapje terug uit
het drukke gewoel van meningen’, vindt een derde. En een vierde persoon beweert: ‘Geen flauw idee, maar ik houd me ermee bezig om erachter te komen’. Wat filosofie ook moge
zijn, in deze cursus van zes lessen houden we ons onder meer bezig met de zogeheten argumentatieleer,
de leer van het redeneren. Aan de orde komen begrippen als: definitie, drogreden, deductie en inductie.
Bovendien lezen we enkele filosofische basisteksten
van onder anderen Herakleitos, Plato, Epicurus, Nietzsche en Sartre. Deze teksten worden nader toegelicht
en in een wijder kader geplaatst. Voor deze cursus is
geen voorkennis nodig, alleen interesse.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

150
6 sessies van 2 uur
€ 94,00
Reader € 8,00 te betalen aan de docent
Maandag 19:30 - 21:30
11 mrt 2019, laatste 15 apr 2019
Dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw

Poëzie-analyse
In de cursus poëzie-analyse komen diverse aspecten van poëzie
aan de orde: vorm en inhoud van
gedichten en de eventuele samenhang tussen beide. Bijvoorbeeld: klank, ritme, muzikaliteit,
rijm, rijmschema, strofen, het
sonnet, parlando, het prozage29

dicht, thema en motieven, engagement. Teksten die
in de les worden uitgereikt, kunnen meteen behandeld worden of in een van de volgende sessies. In het
laatste geval wordt enige voorbereiding van de cursist
op prijs gesteld. Het zal vooral gaan over gedichten
die in het Nederlands zijn gepubliceerd in (verzamel-)bundels of in literaire tijdschriften in de 20ste en
21ste eeuw. Interactie tijdens de les wordt op prijs gesteld. Het zelf creatief schrijven van poëzie wordt niet
als primair lesdoel gezien.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

153
5 sessies van 1,5 uur
€ 58,50
Reader € 2,00 te betalen aan de docent
Woensdag 14:00 - 15:30
16 jan 2019, laatste 13 feb 2019
Dhr. Jos Linssen
VU Helmond hoofdgebouw

Nederlandse literatuur in Europees perspectief
Worden we wijzer van boeken
lezen? Worden we betere
mensen als we ons inlaten
met literatuur? Of is het alleen
een plezierig tijdverdrijf? In
deze literatuurcursus komen
deze vragen in verschillende
thema’s aan de orde. De docent zal aandacht besteden
aan het verschil tussen literatuur en lectuur. We gaan vervolgens in romans en poëzie op
zoek naar onze moraal, want ideeën over goed en
kwaad veranderen voortdurend in de literatuurgeschiedenis. De tijd speelt daarbij een belangrijke rol.
Het onherroepelijk voorbijgaan van de tijd maakt ons
vaak melancholiek. Men kan zich zelfs afvragen: 'Bestaat de tijd eigenlijk wel?' In vier lessen hebben we
het dus over lectuur, literatuur, moraal, melancholie
en de tijd in de geschiedenis van de Nederlandse en
andere literaturen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

103
4 sessies van 1,5 uur
€ 47,00
Dinsdag 10:00 - 11:30
13 nov 2018, laatste 4 dec 2018
Dhr. Bram Noot
VU Helmond hoofdgebouw
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LEZINGEN
Lezing 1 - De Haagse School, Hollandse meesters
van de 19de eeuw
De tweede helft van de 19de
eeuw was de tijd van de
schilderscholen. Het was een
ideaal van Vincent van Gogh
zo’n school van gelijkgezinden te
beginnen in Eindhoven en Arles.
Helaas mislukte dat. Die van
Laren, Bergen, Oosterbeek, en
Heeze hadden meer succes. Het
bekendst werd De Haagse School met meesters als
Bosboom, Israëls, Maris, Mesdag en Mauve. Zij
genoten internationale faam. Na de beroemde
Hollandse meesters uit de 17de eeuw werden zij de
meesters uit de 19de eeuw. Met een lezing en een
diapresentatie zal dr. Ger Jacobs zijn licht laten
schijnen over schilderijen die een romantische
periode afsloten en een nieuwe manier van schilderen
lieten zien.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
datum
docent
locatie

1
een sessie van 2 uur
€ 6,00
Dinsdag 20:00 - 22:00
2 okt 2018
Dr. G. Jacobs
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 2 - Hoe ziet ons leven er zonder aardgas uit?
Het gaat slecht met ons klimaat.
Dit wordt veroorzaakt door de
uitstoot van broeikasgassen als
gevolg van het gebruik van
fossiele brandstoffen.
Wereldwijd worden
maatregelen getroffen om
deze verslechtering tegen te
gaan. Ook Nederland streeft
ernaar klimaatneutraal te zijn
in 2050. Om dit doel te
bereiken moeten we ondermeer afzien van het
gebruik van aardgas. Dit heeft grote gevolgen voor
ons dagelijkse leven. Hoe kunnen wij onze woningen
verwarmen en hoe komen we aan de benodigde
elektriciteit? In deze lezing besteedt de voorzitter van
Energiehuis Helmond Berrie Horsten aandacht aan de
achtergronden van dit probleem, de huidige stand van
zaken en de weg naar een klimaatneutrale situatie.
cursusnummer 2
cursusduur
een sessie van 2 uur
cursusgeld
€ 6,00
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lestijd
datum
docent
locatie

Dinsdag 20:00 - 22:00
13 nov 2018
Dhr. Berrie Horsten
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 3 - Oekraïne en de Krim, tussen Oost en
West
Heeft de revolutie van
februari 2014 Oekraïne
blijvend in tweeën
gescheurd? Kan het land een
brugfunctie vervullen tussen
Rusland en Europa? In deze
lezing van Marie-Thérèse ter
Haar komen actuele
gebeurtenissen uitgebreid
aan bod, met vragen als:
vormen de verschillende
bevolkingsgroepen in
Oekraïne wel één volk, hoe is de verhouding tussen
Poetin en Porosjenko, hoe denken de Oekraïners over
de Europese Unie, hoe staat het met de corruptie in
de Oekraïne, enz. De informatiestromen die ons land
over Oekraïne en de Krim bereiken worden met een
Westerse bril gelezen. Marie-Thérèse ter Haar
probeert een inkijkje te geven in de huidige Slavische
ziel en de Oekraïense maatschappij. Ze zal nuances
aanbrengen bij de veelal harde Westerse
krantenkoppen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
datum
docent
locatie

3
een sessie van 2 uur
€ 6,00
Dinsdag 20:00 - 22:00
11 dec 2018
Mw. M.T. ter Haar
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 4: Bestaat de tijd eigenlijk wel?
Neerlandicus Bram van der Noot
behandelt de beleving van de
tijd in de literatuur. De immer
voortschrijdende tijd is voor
veel schrijvers en dichters een
rijke inspiratiebron voor
gedichten en romans. Het gaat
dan vooral over de wijze
waarop schrijvers de tijd
beleven, anders gezegd, de
innerlijke tijd. Zo is bijvoorbeeld
de tijdsbeleving van de oude Grieken anders dan die
van Chinezen en van de Indiërs. En waarom verstrijkt
de tijd voor de een zo tergend langzaam en voor de
ander duizelingwekkend snel? Van der Noot verklaart
de tijd in de literatuur van Augustinus tot Mulisch,
vanaf de antieke cultuur, de middeleeuwen tot in de
21ste eeuw.
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cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
datum
docent
locatie

4
een sessie van 2 uur
€ 6,00
Dinsdag 20:00 - 22:00
15 jan 2019
Dhr. Bram Noot
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 5 - De toenemende rol van de genetica in
de gezondheidszorg
Ad Geurts van Kessel is
hoogleraar genetica aan het
Radboud Universitair
Medisch Centrum te
Nijmegen. Hij zal een
overzicht geven van de
ontwikkelingen op het gebied
van de diagnose en de
behandeling van aangeboren
en erfelijke aandoeningen,
kanker en de rol daarin van
de genetica. Hierbij kunnen zowel technische als
ethische aspecten aanleiding zijn voor discussie: kan
wat moet of moet wat kan?
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
datum
docent
locatie

5
een sessie van 2 uur
€ 6,00
Dinsdag 20:00 - 22:00
12 feb 2019
Dhr. A. Geurts van Kessel
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 6 - De kleuren van ons slavernijverleden
De Nederlandse geschiedenis en
onze huidige cultuur zijn
doordrenkt van het
slavernijverleden en zijn
erfenis. Enerzijds heeft dit
trauma pijnlijke sporen
achtergelaten, anderzijds is er
sprake van culturele verrijking.
Stichting Stil Verleden wil het
slavernijverleden recht doen
door het in al zijn facetten te belichten. Het verhaal,
dat vroeger nogal eens eenzijdig werd verteld, vraagt
om verbreding en verdieping én een link met de
actualiteit. In deze lezing zullen die facetten aan de
orde komen, met ondermeer de handel en wandel
van de Oost- en West-Indische Compagnie, zodat u
meer inzicht krijgt in het complete verhaal. Daarnaast
krijgt u een blik op de persoonlijke geschiedenis van
een nazaat, die ook alle kleuren in zich draagt.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd

6
een sessie van 2 uur
€ 6,00
Dinsdag 20:00 - 22:00
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datum
docent
locatie

12 mrt 2019
Mw. Reinders - Karg
Bibliotheek Helmond-Peel
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Talen
Talen
Onze taalcursussen zijn gericht op praktische taalvaardigheid. Er wordt aandacht besteed aan grammatica,
spreek- en luistervaardigheid. Indien u zich afvraagt of
de cursus past bij uw kennis, wordt u geadviseerd
hierover contact op te nemen met de betreffende docent. Hiertoe wordt een inschrijfavond speciaal voor
de talen gehouden op vrijdag 31 augustus, aanvang
19.00 uur. Op deze avond kunt u 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 – 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 nadat u bericht hebt gekregen dat de cursus
doorgang kan 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 u 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
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andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid
is om te helpen.
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
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Nederlands
Nederlands Basis 1 (niveau A1)

Mw. Verbruggen

Mw. Jonker

In deze cursus werken we aan het leren van nieuwe
woorden, uitspraak en verstaan, luisteren en spreken.
U leert werkwoorden zoals hebben, zijn, doen,
komen, gaan en hoe je een zin maakt. Dit is een
cursus voor beginners die Nederlands willen leren.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent

400
15 sessies van 1,5 uur
€ 122,00
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Woensdag 18:45 - 20:15
19 sep 2018, laatste 23 jan 2019
Mw. Marion Verbruggen
402
10 sessies van 2 uur
€ 108,50
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Vrijdag 10:00 - 12:00
21 sep 2018, laatste 30 nov 2018
Mw. Iris Jonker
403
10 sessies van 2 uur
€ 108,50
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Zaterdag 10:00 - 12:00
22 sep 2018, laatste 8 dec 2018
Mw. Iris Jonker
407
15 sessies van 1,5 uur
€ 122,00
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Woensdag 18:45 - 20:15
13 feb 2019, laatste 12 jun 2019
Mw. Marion Verbruggen
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cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

409
10 sessies van 2 uur
€ 108,50
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Vrijdag 10:00 - 12:00
8 feb 2019, laatste 19 apr 2019
Mw. Iris Jonker
410
10 sessies van 2 uur
€ 108,50
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Zaterdag 10:00 - 12:00
9 feb 2019, laatste 18 mei 2019
Mw. Iris Jonker
VU Helmond hoofdgebouw

Nederlands Basis 1 voor Polen (niveau A1)
In deze cursus werken we aan
het leren van nieuwe
woorden, uitspraak en
verstaan, luisteren en
spreken. U leert
werkwoorden zoals hebben,
zijn, doen, komen, gaan en
hoe je een zin maakt. Dit is
een cursus voor beginners
die Nederlands willen leren.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

401
15 sessies van 1,5 uur
€ 122,00
Woensdag 20:30 - 22:00
19 sep 2018, laatste 23 jan 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

408
15 sessies van 1,5 uur
€ 122,00
Woensdag 20:30 - 22:00
13 feb 2019, laatste 12 jun 2019

lesmateriaal

Reader € 12,50 te betalen aan de
docent
Mw. Marion Verbruggen
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

39

Nederlands Basis 1 voor Turken (niveau A1)
In deze cursus werken we aan
het leren van nieuwe
woorden,
uitspraak/verstaan, luisteren
en spreken. U leert
werkwoorden (zoals hebben,
zijn, doen, komen en gaan)
en hoe je een zin maakt. Dit
is een cursus voor beginners
die Nederlands willen leren.
Kursumuzda yeni kelimelerin ögrenilmesi,
telaffuz/anlama, dinleme ve konusma becerilerinin
gelistirilmesi amaçlanmaktadir. Kurs boyunca özellikle
yeni fiiller (var olmak, olmak, yapmak, gitmek vb.) ve
cümle kurulusu üzerinde durulacaktir. Kursumuz
Hollandaca’ya yeni baslayanlar içindir.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

404
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
Reader € 12,50 te betalen aan de
docent

Kitaplar/ders malzemeleri İlk derste dersin
öğretmenine 12,50 euro ödenecektir
lestijd
eerste les
docent
locatie

Donderdag 18:45 - 20:15
20 sep 2018, laatste 28 mrt 2019
Mw. Rahsan Oguz
VU Helmond hoofdgebouw

Nederlands Basis-Plus (niveau A2)
In deze cursus werken we
aan werkwoorden
(voltooide tijd, verleden
tijd), persoonswoorden,
het gebruik van ‘er’, het
bijvoeglijk naamwoord
(adjectief: mooi/mooie).
We doen grammatica, we
lezen, schrijven, spreken
en luisteren. Ook leert u
vocabulaire (woordjes) en
oefenen we de uitspraak. In de lessen wordt alleen
Nederlands gesproken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

405
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
Reader € 20,00 te betalen aan de
docent
Dinsdag 18:45 - 20:15
18 sep 2018, laatste 26 mrt 2019
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw
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Nederlands Gevorderd (niveau B1)
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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

406
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
Reader € 20,00 te betalen aan de
docent
Dinsdag 20:30 - 22:00
18 sep 2018, laatste 26 mrt 2019
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw

Nederlands conversatie (niveau A2)
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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

411
12 sessies van 1,5 uur
€ 114,50
Diversen, € 12,50 te betalen aan de
docent
Donderdag 18:45 - 20:15
7 feb 2019, laatste 16 mei 2019
Mw. Belle van Bree
VU Helmond hoofdgebouw

Hellemonds
Dur wordt tiggeworrig best
veul ovver ut Hellemonds
gepraot: d’r is volk zat, da
mèènt, dèssut kenne, mar
as ge’r ovver naodenkt,
ziede toch heil dik, dè’t
moeileker is as dègge denkt.
Dorrum gi Bert Koipers drie
aovende laang an de slag
um ut skônste dialect van
de heil wirreld oit te raafele en te bekieke. Ut wordt
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nie op de uurste plâts un cursus (hai wit ok laang nie
alles) mar meier unne wörreksjop, dus dègge mee
kent praote, as ge weelt. We gaon ut hebbe ovver
oitspraak, ovver hoe dègge’t anders zegt mar ok
ovver dè’t gras nie allinnig in Doitsland, mar ok in
Hellemond gruun is.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

412
3 sessies van 1,5 uur
€ 36,00
Woensdag 18:45 - 20:15
6 feb 2019, laatste 20 feb 2019
Dhr. Bert Kuijpers
VU Helmond hoofdgebouw
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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 u al weet
worden verbeterd. We oefenen eenvoudig dagelijkse situaties in rollenspellen afgewisseld met het leren schrijven
van een briefje of mailtje. U gaat onder andere een
kamer reserveren of een penvriend(in) aankondigen
dat u op bezoek komt.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

420
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
Great 1 ISBN 9789460307393 teksten werkboek (zelf aan te schaffen)
Maandag 10:45 - 12:15
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

Engels Basis conversatie 1 (niveau A2)
U heeft al een jaar of twee Engels gehad en u kunt al
aardig uit de voeten met het Engels op vakantie, maar
vaak zoekt u nog naar woorden of loopt u vast met
wat u wilt zeggen. Om uw woordenschat uit te breiden gebruiken wij een boek dat uw woordenschat per
onderwerp uitbreidt en de nieuwe woorden leert toepassen in goedlopende zinnen. Daarbij gebruiken we
allerlei actuele teksten en artikeltjes uit kranten en
van internet om deze nieuwe woordenschat gelijk toe
te passen en over actuele onderwerpen te discussieren.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

421
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Oxford Word Skills Intermediate ISBN
9780194620079 (zelf aanschaffen)
Maandag 9:00 - 10:30
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

Engels conversatie 1 (niveau B1-)
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.
cursusnummer 422
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cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Reader € 15,00 te betalen aan de
docent
Maandag 20:30 - 22:00
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

423
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Maandag 18:45 - 20:15
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

424
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Vrijdag 10:45 - 12:15
21 sep 2018, laatste 29 mrt 2019

lesmateriaal

Reader € 15,00 te betalen aan de
docent
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

425
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Reader € 15,00 te betalen aan de
docent
Vrijdag 9:00 - 10:30
21 sep 2018, laatste 29 mrt 2019
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

44

Engels op vakantie (niveau A1)
Gaat u naar het buitenland en
vindt u het lastig om Engels
te spreken? Dan is deze cursus misschien iets voor u. De
twaalf lessen zijn bedoeld
voor mensen die al enige
kennis van de Engelse taal
hebben en hun spreekvaardigheid, woordenschat en
uitspraak willen verbeteren.
We werken met teksten en situaties die u op vakantie tegen kunt komen.
cursusnummer 426
cursusduur
12 sessies van 1,5 uur
cursusgeld
€ 114,50
lestijd
Dinsdag 9:30 - 11:00
eerste les
18 sep 2018, laatste 11 dec 2018
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

427
12 sessies van 1,5 uur
€ 114,50
Dinsdag 9:30 - 11:00
5 feb 2019, laatste 14 mei 2019

lesmateriaal

Reader € 7,50 te betalen aan de docent
Mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

45

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.

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

430
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
C`est bien ça deel 1, tekstboek ISBN
9789001402884 (zelf aanschaffen)
C`est bien ça deel 1, werkboek ISBN
9789001402877 (zelf aanschaffen)
Woensdag 20:30 - 22:00
19 sep 2018, laatste 3 apr 2019
Mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

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 u in het verleden al eens Frans heeft gehad,
kunt u ook aanschuiven bij deze cursus.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

431
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) C`est bien ça deel
1, werkboek ISBN 9789001402877
C`est bien ça deel 1, tekstboek
ISBN 9789001402884
Woensdag 18:45 - 20:15
19 sep 2018, laatste 3 apr 2019
Mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

46

Frans conversatie 1 beginners (niveau A2+)
Hebt u al enkele jaren Frans
gehad? Kunt u zich al
redelijk redden in de
meeste situaties tijdens
vakanties in Frankrijk, maar
het gaat vaak nog een
beetje stijfjes? U klapt
dicht of zoekt naar
woorden? Is uw
woordenschat vooral passief en begrijpt u wel wat
anderen zeggen, maar zelf actief meepraten vindt u
moeilijk? Dan is deze cursus geschikt voor u. We
breiden uw woordenschat per onderwerp uit met
behulp van het boek C’est bien ça 2, aangevuld met
actuele artikelen uit tijdschriften en van internet. Een
deel van de les wordt gebruikt om de grammatica te
verfijnen en de zinsopbouw te verbeteren. U zult
steeds makkelijker durven te reageren op wat een
ander zegt en meedoen aan een natuurlijk gesprek
met Franstaligen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

432
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
(zelf aanschaffen) C'est bien ça deel
2, werkboek ISBN 9789001402921
C'est bien ça deel 2, tekstboek
ISBN 9789001402914
Donderdag 18:45 - 20:15
20 sep 2018, laatste 28 mrt 2019
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

Frans conversatie 3 (niveau B1+)
Spreekvaardigheid wordt
geoefend aan de hand van
actualiteiten,
krantenartikelen en ander
materiaal van de docente.
Deze cursus is bedoeld voor
cursisten die gevorderd zijn
en over een redelijke
spreekvaardigheid
beschikken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

433
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Eigen materiaal docent, te betalen
aan de docent
Maandag 18:45 - 20:15
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

47

Frans op vakantie (niveau A1)
Met behulp van het boek
'Frans à la carte' gaan we in
tien lessen onze vakantie in
Frankrijk voorbereiden. We
leren een hotel reserveren,
de weg vragen, informeren
naar bezienswaardigheden,
vertrektijden van bus of
trein en contact leggen met
de lokale bevolking. U leert ook wat u op het
politiebureau kunt zeggen als u iets bent verloren. De
cursus is vooral geschikt voor mensen die al eens,
misschien in een ver verleden, een jaartje Frans
hebben gehad en hun Frans willen opfleuren. Maar
iemand die nog nooit Frans heeft gedaan, kan (al zal
dat wat meer moeite kosten) gerust meedoen!
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

434
12 sessies van 1,5 uur
€ 114,50
Frans à la carte ISBN 9789460301582
(zelf aanschaffen)
Donderdag 9:30 - 11:00
7 feb 2019, laatste 16 mei 2019
Mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw
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Italiaans
Italiaans 1 (niveau A1)

In deze praktijkgerichte cursus voor beginners leert u
de basisbeginselen van de Italiaanse taal door
Italiaans te luisteren, lezen en spreken. U werkt aan
uw Italiaanse woordenschat en de basisgrammatica.
Verder leert u hoe u in het Italiaans een kort gesprek
voert. De lesmethode is ontwikkeld voor volwassenen
en richt zich vooral op praktische taalvaardigheid.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

440
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 1,
werkboek ISBN 9789460304804
Con piacere 1, tekstboek ISBN
9789460304743
Maandag 20:30 - 22:00
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Dhr. Peter van Aerle
VU Helmond hoofdgebouw
449
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 1,
werkboek ISBN 9789460304804
Con piacere 1, tekstboek ISBN
9789460304743
Dinsdag 14:00 - 15:30
18 sep 2018, laatste 26 mrt 2019
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans 2 (niveau A1+)
Vervolg op Italiaans 1. Er wordt geoefend om
eenvoudige vragen te kunnen 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.
cursusnummer 441
cursusduur
24 sessies van 1,5 uur
49

cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 1,
werkboek ISBN 9789460304804
Con piacere 1, tekstboek
ISBN 9789460304743
Maandag 18:45 - 20:15
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Dhr. Peter van Aerle
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans 3 (niveau A2)
Wilt u uw kennis van het
Italiaans opfrissen of
uitbouwen? In deze
praktijkgerichte cursus voor
gevorderden werkt u aan het
uitbreiden van uw Italiaanse
taalkennis door Italiaans te
luisteren, te lezen en te
spreken. U zult nieuwe
Italiaanse woorden leren en
dieper ingaan op de grammatica. Tevens zal er veel
aandacht zijn voor het trainen van uw spreekvaardigheid.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

442
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 1,
werkboek ISBN 9789460304804
Con piacere 1, tekstboek
ISBN 9789460304743
Woensdag 20:30 - 22:00
26 sep 2018, laatste 10 apr 2019
Mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans conversatie 1 basis (A2+)
Hebt u drie jaar Italiaanse les
gehad? En wilt u nu leren
converseren? Met deze
cursus conversatie 1, brengt
u uw kennis van het
Italiaans naar een goed
niveau. Samen met een
gezellige groep leert u
gesprekken en discussies
voeren op een geanimeerde
en gemakkelijke manier. Wij
brengen u tot niveau A2-B1.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les

443
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Eigen materiaal docent, te betalen
aan de docent
Vrijdag 9:00 - 10:30
21 sep 2018, laatste 29 mrt 2019
50

docent
locatie

Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans conversatie 1 (niveau B1-)

Wij werken met Con Piacere 2, maar daarnaast
worden er opdrachten gegeven voor de conversatie.
We trachten in de klas zoveel mogelijk Italiaans te
spreken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

444
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 2,
werkboek ISBN 9789460304811
Con piacere 2, tekstboek
ISBN 9789460304750
Dinsdag 18:45 - 20:15
25 sep 2018, laatste 2 apr 2019
Mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans conversatie 2 (niveau B1)
Wij beëindigen Con Piacere 2 en werken verder met
Con Piacere 3. Er wordt van u verwacht dat u thuis
studeert en opdrachten uitwerkt. We werken met het
cursusboek Con Piacere 3 maar daarnaast worden er
opdrachten gegeven voor de conversatie. We
trachten in de klas zoveel mogelijk Italiaans te
spreken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

445
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 3,
tekstboek ISBN 9789460304767
Con piacere 3, werkboek
ISBN 9789460308086
Dinsdag 20:30 - 22:00
25 sep 2018, laatste 2 apr 2019
Mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer 446
cursusduur
24 sessies van 1,5 uur
cursusgeld
€ 228,00
51

lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

(zelf aanschaffen) Con piacere 3,
tekstboek ISBN 9789460304767
Con piacere 3, werkboek
ISBN 9789460308086
Vrijdag 10:30 - 12:00
21 sep 2018, laatste 29 mrt 2019
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans conversatie 3 (niveau B1+)
Vervolg op Italiaans conversatie 2. Wij beëindigen Con
Piacere 2 en werken verder met Con Piacere 3 maar
daarnaast worden er opdrachten gegeven voor de
conversatie. We trachten in de klas zoveel mogelijk
Italiaans te spreken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

447
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
(zelf aanschaffen) Con piacere 3,
tekstboek ISBN 9789460304767
Con piacere 3, werkboek
ISBN 9789460308086
Woensdag 18:45 - 20:15
26 sep 2018, laatste 10 apr 2019
Mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

448
8 sessies van 1,5 uur
€ 93,00
(zelf aanschaffen) Italiaans à la carte
ISBN 9789460301599
Donderdag 19:00 - 20:30
9 mei 2019, laatste 4 jul 2019
Mw. Alessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw
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Portugees
Portugees op vakantie (niveau A1)
Deze cursus van twaalf
lessen is bedoeld voor
cursisten die geen of weinig
kennis hebben van de
Portugese taal. Op een
eenvoudige manier wordt
de cursist in staat gesteld in
kleine stapjes luister- en
spreekvaardigheid op te
doen. Met de hulp van het
boek ‘Uit de voeten met
Portugees’ gaat de docent zo
snel mogelijk in dialoogvorm aan de slag met de basis
van de Portugese taal. Cursisten kunnen al gauw
eenvoudige vragen stellen en antwoorden geven. In
de cursus zal ook praktische en culturele informatie
en het karakter van het land en volk aan bod komen.
Aan het eind van de cursus hebben de cursisten
genoeg kennis om elementair Portugees te begrijpen
en te spreken en zo prettiger op reis te gaan in
Portugal.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

470
12 sessies van 2 uur
€ 130,50
Woensdag 9:30 - 11:30
19 sep 2018, laatste 12 dec 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

471
12 sessies van 2 uur
€ 130,50
Zaterdag 9:30 - 11:30
22 sep 2018, laatste 12 jan 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

472
12 sessies van 2 uur
€ 130,50
Woensdag 9:30 - 11:30
6 feb 2019, laatste 15 mei 2019

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

473
12 sessies van 2 uur
€ 130,50
Zaterdag 9:30 - 11:30
9 feb 2019, laatste 15 jun 2019

lesmateriaal

Reader € 7,50 te betalen aan de
docent
Mw. Leonor Rivara
VU Helmond hoofdgebouw

docent
locatie

53

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, een huis in Spanje,
werk/stage in Spanje, etc. Het
niveau is op weg naar A1. We
werken vanuit een boek. U
leert de grammatica en
woordjes en de vier vaardigheden komen aan bod (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Tevens schenken
we aandacht aan de Spaanstalige cultuur. Ook wordt
er elke les huiswerk opgegeven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

450
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con gusto 1, werkboek ISBN 9789462934474
Con gusto 1, tekstboek
ISBN 9789460301216
Woensdag 20:30 - 22:00
3 okt 2018, laatste 17 apr 2019
Mw. Paqui Palacios Román
VU Helmond hoofdgebouw

Spaans 2 (niveau A2)
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, werk/stage in
Spanje, etc. Het niveau is halverwege A1. We werken
vanuit een boek. U leert de grammatica en woordjes
en de vier vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Tevens schenken we aandacht aan de Spaanstalige cultuur. Ook wordt er elke
les huiswerk opgegeven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

451
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con gusto 1, tekstboek ISBN 9789460301216
Con gusto 1, werkboek
ISBN 9789462934474
Woensdag 18:45 - 20:15
3 okt 2018, laatste 17 apr 2019
Mw. Paqui Palacios Román
VU Helmond hoofdgebouw

54

Spaans 3 (niveau A2)
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, werk/stage in Spanje
etc. Het niveau is op weg naar
A2. We werken vanuit een
boek. U leert de grammatica
en woordjes en de vier vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, spreken en
schrijven Tevens schenken we aandacht aan de
Spaanstalige cultuur. Ook wordt er elke les huiswerk
opgegeven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

452
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
(zelf aanschaffen) Con gusto 1, tekstboek ISBN 9789460301216
Con gusto 1, werkboek
ISBN 9789462934474
Maandag 20:30 - 22:00
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Mw. Eva Pina
VU Helmond hoofdgebouw

Spaans conversatie 3 (niveau B1+)
Heeft u al aantal jaren Spaans gestudeerd? Gebruikt u
de Spaanse taal tijdens uw vakantie? Wilt u de
Spaanse taal blijven beoefenen in de koude wintermaanden in Nederland en zo een beetje het gevoel
krijgen dat u 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 leren nieuwe woorden en herhalen
woorden die we al kennen. 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. Deze cursus is bedoeld
voor diegenen die al een zekere kennis van de
Spaanse grammatica hebben en de woordenschat van
het dagelijks leven beheersen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent

453
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Avenida, cuaderno de ejercicios
ISBN 9789054518655 (zelf aanschaffen)
Maandag 18:45 - 20:15
17 sep 2018, laatste 25 mrt 2019
Mw. Eva Pina
55

Indonesisch
Indonesisch gevorderd (niveau A2)
Indonesië is een bijzonder
boeiend en veelzijdig land. Er
worden allerlei streektalen gesproken, maar Bahasa Indonesia (de Indonesische taal) is de
taal die iedereen op school
leert. Het reizen in Indonesië
wordt veel leuker als u wat Indonesisch spreekt! Indonesisch leren voor de dagelijkse
communicatie is niet moeilijk.
U leert meteen ook het een en ander over de cultuur.
Selamat datang, oftewel: welkom op deze cursus.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

480
20 sessies van 1,5 uur
€ 163,00
Selamat datang deel 1
ISBN 9789492141002 (zelf aanschaffen)
Donderdag 10:00 - 11:30
1 nov 2018, laatste 4 apr 2019
Mw. Maria Zegers
VU Helmond hoofdgebouw

Chinees
Chinees 1 (niveau A1)
Mandarijn niveau 1 is voor beginners. In deze cursus maken
we gebruik van lezingen, korte
toneelstukken, interactieve
oefeningen en culturele tips
om leerlingen mondeling Chinees aan te leren. Aan het
einde van de cursus beheersen de studenten Mandarijn
op basisniveau, zowel qua
woordenschat als uitspraak.
Ook krijgt u een goed inzicht in de Chinese cultuur.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les

481
10 sessies van 2 uur
€ 108,50
Woensdag 9:00 - 11:00
19 sep 2018, laatste 28 nov 2018

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
lesmateriaal

485
10 sessies van 2 uur
€ 108,50
Woensdag 11:00 - 13:00
6 feb 2019, laatste 17 apr 2019
Experiencing Chinese: living in China
met cd, ISBN 9787040187472
56

docent
locatie

(zelf aanschaffen)
Mw. Sophia Ma Chunyan
VU Helmond hoofdgebouw

Turks
Turks 1 (niveau A1)
De Turkse taal wijkt sterk 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 als u op vakantie naar Turkije gaat of als
u 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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

483
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
Basiscursus Turks, Gerjan van Schaaik
ISBN 9789046903155 (zelf aanschaffen)
Donderdag 20:30 - 22:00
20 sep 2018, laatste 28 mrt 2019
Mw. Rahsan Oguz
VU Helmond hoofdgebouw

Turks conversatie (A2+)
De Turkse taal verschilt van het Nederlands en andere
westerse talen door haar andere grammatica en
structuur. Daarom is het essentieel om een sterke
grammaticale basiskennis en woordenschat te beheersen om deze cursus te kunnen volgen. Er wordt
geadviseerd om niveau A2 te beheersen of bij de
Volksuniversiteit drie jaar de basiscursus Turks gevolgd hebben voordat u hieraan deelneemt. Wanneer
u niet zeker weet op welk niveau u het Turks beheerst, dan kunt u met de docent contact opnemen.
De docent zal vervolgens uw niveau bepalen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd

484
24 sessies van 1,5 uur
€ 228,00
Basiscursus Turks, Gerjan van Schaaik
ISBN 9789046903155 (zelf aanschaffen)
Donderdag 10:00 - 11:30
57

eerste les
docent
locatie

20 sep 2018, laatste 28 mrt 2019
Mw. Rahsan Oguz
VU Helmond hoofdgebouw

Russisch
Russisch 1 (niveau A1)
Russisch is een prachtige taal
die door meer dan 250 miljoen mensen wordt gesproken. Deze praktijkgerichte
beginnerscursus zal u een basis verschaffen die u in staat
stelt na verloop van tijd eenvoudige gesprekjes te voeren
en teksten te lezen. Het Russische alfabet verschilt 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.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

482
24 sessies van 1,5 uur
€ 197,00
Lesmateriaal nog onbekend aanschaf i.o.m. docent
Donderdag 20:30 - 22:00
20 sep 2018, laatste 28 mrt 2019
Dhr. Dirk Flinterman
VU Helmond hoofdgebouw
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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/niet email-nieuwsbrieven van
VU Helmond te ontvangen.
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/niet email-nieuwsbrieven van
VU Helmond te ontvangen.
Datum:

Handtekening:

(voor verzending, z.o.z.)
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Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar:
Volksuniversiteit Helmond
Braakse Bosdijk 4
5703HZ Helmond
Let u a.u.b. op voldoende frankering!
Of scan het ingevulde en getekende formulier in als pdf en
verstuur deze per e-mail naar info@vuhelmond.nl

Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar:
Volksuniversiteit Helmond
Braakse Bosdijk 4
5703HZ Helmond
Let u a.u.b. op voldoende frankering!
Of scan het ingevulde en getekende formulier in als pdf en
verstuur deze per e-mail naar info@vuhelmond.nl.
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