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Algemeen
Disclaimer
De informatie van dit programmaboekje is met de
grootste zorg door de Stichting Volksuniversiteit
Helmond samengesteld. Desalniettemin 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. Door
deel te nemen aan een cursus ontmoet u mensen met
dezelfde interesses. Dit sociale aspect is voor de VUH
heel belangrijk: we streven naar een gezellige sfeer tijdens de lessen. Op verzoek reikt de Volksuniversiteit
een certificaat van deelneming uit. Ons programma
wordt ieder jaar geactualiseerd en afgestemd op de
behoeften van de Helmondse en regionale bevolking.
Informatie en inschrijving
Alle inschrijvingen vinden plaats via de administratie
van de Volksuniversiteit.
U kunt zich inschrijven :
• via onze website www.vuhelmond.nl, of
•

door het inschrijfformulier (achterin dit boekje)
uit te knippen, volledig in te vullen en af te geven
of te versturen naar Volksuniversiteit Helmond
(onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet
worden verwerkt)
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De VU-kraam op de zaterdagmarkt.
Op vrijdag 1 september 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
gebouw van de Volksuniversiteit aan de Braakse Bosdijk 4.
Na inschrijving via onze website krijgt 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.

Betalingen
Betaling vindt plaats door:
• een eenmalige machtiging. Indien u zich inschrijft
via de website www.vuhelmond.nl, machtigt u
ons om het verschuldigde bedrag in een 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
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verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Blijft betaling alsnog achterwege, dan wordt een incassobureau
ingeschakeld.

Onze administratie: Yvonne de Koning (links) en Charlotte van der Werff.

Vakanties 2017-2018

In de schoolvakanties en op zon- en feestdagen
zijn er geen cursussen. Ook het kantoor aan de
Braakse Bosdijk is dan gesloten.
Herfstvakantie

14 oktober t/m 22 oktober

Sinterklaas

5 december 2017

Kerstvakantie

23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie

10 februari t/m 18 februari

Pasen

31 maart t/m 2 april

Meivakantie

21 april t/m 6 mei

Hemelvaart

10 mei t/m 12 mei

Tweede Pinksterdag

21 mei

Zomervakantie

7 juli t/m 19 augustus

Locaties
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 Helmond.
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Lezingen vinden plaats in de Bibliotheek HelmondPeel aan de Watermolenwal.

In december 2016 organiseerden we een expositie van
onze creatieve cursisten: de ART VU.

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.
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De docentenvergadering

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 tijdens de openingstijden
van de administratie 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.

De combinatiecursus BLS/AED

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.

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:
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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 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:
Penningmstr:
Lid:
Lid:

mw. Maria van Loon-Verbakel
mw. Monique Wessels-Bierens
dhr. Ton Witlox
mw. Christien Jacobs-Geelen
mw. Lidwien van Rooij

Een kookcursus in de Westwijzer.
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Body & mind
Combinatie Basiscursus BLS/AED
BLS (basic life support) is de Engelse term voor reanimeren en AED is de afkorting van de automatische externe defibrillator. 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 hartinfarct. De cursus is inclusief cursusboek
en diploma van de Nederlandse Hartstichting.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

204
2 sessies van 2 uur
€ 30,50
dinsdag 19:30 - 21:30 uur
14 nov 2017, laatste 21 nov 2017
NRR-instructeur
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

254
2 sessies van 2 uur
€ 30,50
dinsdag 19:30 - 21:30 uur
10 apr 2018, laatste 17 apr 2018
NRR-instructeur
VU Helmond hoofdgebouw

De opzet van een goede speech
Deze workshop is bedoeld voor
sprekers, die graag wat tips willen
ontvangen over het maken van
een goede speech. In de les zal
een goed plan en raamwerk worden gemaakt voor een goede toespraak. We gaan verschillende
succesvolle speeches analyseren
en bespreken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

205
1 sessie van 3 uur
€ 22,50
€ 6,00 te betalen aan de docent
zaterdag 10:00 - 13:00 uur
7 okt 2017, laatste 7 okt 2017
dhr. Antoine Kop
VU Helmond hoofdgebouw
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Dyslexie en andere leer- of leefproblemen voorkomen of oplossen? Het kan!

Kost lezen, plannen, rekenen of je aandacht erbij houden veel inspanning? Het kan op een heel andere manier: met resultaat en plezier! Dyslexie, dyscalculie,
AD(H)D, autisme of hooggevoeligheid, wat hebben die
met elkaar te maken? De mensen die hier last van
hebben, hebben één ding gemeen. Zij gebruiken hun
hersenen op een andere manier: het zogeheten
'beelddenken'. Ze ervaren de wereld met al hun zintuigen en leren door te doen, te horen, te ruiken, te
voelen en te zien. Dat is heel mooi, maar kan soms
ook voor leer- of leefproblemen zorgen.
Hier is een oplossing voor! Want als je weet wat je
doet, kun je er ook voor kiezen om wat anders te
doen. Je kunt leren (Davis-)technieken in te zetten
voor al je moeilijkheden en problemen. Ontdek dat je
juist een bijzonder talent hebt, dat waardevol is voor
jezelf en de maatschappij!
Benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? Kom het
ontdekken en ervaren in onze workshop!
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docenten
locatie

208
1 sessie van 3 uur
€ 22,50
€ 4,00 lesmateriaal te betalen aan de
docent.
dinsdag 19:00 - 22:00 uur
3 okt 2017, laatste 3 okt 2017
mw. Mieke Verhallen en mw. Gaby
van Erp
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 na
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. Kijk het na in uw polis. Tijdens de eerste
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les kunt u aangeven of u in het bezit wil komen van
een certificaat (€ 15.00) of dat u het boekje “Eerste
hulp aan kinderen” wil kopen (€ 21.00).
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

207
3 sessies van 2 uur
€ 46,00
€ 17,50 te betalen aan de docent
woensdag 19:30 - 21:30 uur
25 okt 2017, laatste 8 nov 2017
mw. Maud Hooft
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

257
3 sessies van 2 uur
€ 46,00
€ 17,50 te betalen aan de docent
donderdag 19:30 - 21:30 uur
15 mrt 2018, laatste 29 mrt 2018
mw. Maud Hooft
VU Helmond hoofdgebouw

Kleur en stijl
In deze cursus kijken we niet wat
de mode ons voorschrijft maar
we gaan uitzoeken welke kleding
past bij uw figuur. 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 de beste kleuren
voor u kan betekenen. Tijdens de cursus ontvang u
een kleurenkaart met uw seizoenskleuren en een map
met tips en informatie.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

212
3 sessies van 2 uur
€ 46,00
€ 10,00 te betalen aan de docent.
dinsdag 19:30 - 21:30 uur
24 okt 2017, laatste 7 nov 2017
mw. Conny Postma
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

262
3 sessies van 2 uur
€ 46,00
€ 10,00 te betalen aan de docent.
woensdag 19:30 - 21:30 uur
21 feb 2018, laatste 7 mrt 2018
mw. Conny Postma
VU Helmond hoofdgebouw
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Mindfulness
Je kunt mindfulness vertalen
met ‘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
om te gaan met emoties, meer te genieten, bewust ieder moment beleven en een betere concentratie te
ontwikkelen. Voorkennis is niet vereist. De kennis die
u opdoet tijdens deze training kunt u direct toepassen
in het dagelijks leven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

209
3 sessies van 2 uur
€ 46,00
donderdag 13:30 - 15:30 uur
21 sep 2017, laatste 5 okt 2017
dhr. Léon Pouls
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

258
3 sessies van 2 uur
€ 46,00
donderdag 19:00 - 21:00 uur
11 jan 2018, laatste 25 jan 2018
dhr. Léon Pouls
VU Helmond hoofdgebouw

Mooi(er) met make-up
Je voelt je goed als je er goed uit
ziet: een beetje make-up kan
daarbij helpen. Tijdens deze
workshop beginnen we met een
klein beetje theorie over makeup en het aanbrengen ervan.
Daarna ga je zelf aan de slag. Na
deze workshop weet je hoe je
een 10 stappen dagmake-up
kunt aanbrengen. Misschien niet iets wat je dagelijks
zult doen maar je kunt ook gedeeltes ervan gebruiken,
afhankelijk van wat je gaat doen. Dat zal de ene keer
alleen een lijntje bij de ogen, met mascara en een lippenstift zijn en op een ander moment een volledige
make-up. Een praktische workshop waar je veel aan
zult hebben!
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent

202
1 sessie van 3 uur
€ 22,50
€ 5,00 te betalen aan de docent.
dinsdag 19:00 - 22:00 uur
10 okt 2017, laatste 10 okt 2017
mw. Conny Postma
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NLP: leer beter verbaal en non-verbaal communiceren
Hoe zou het zijn als u een
manier leert waarmee u zich
verbaal beter uit kunt drukken? Hoe is het voor u als u
een manier kunt leren zodat
het rustiger wordt in uw
hoofd? Hoe zou het voor u
zijn als u een manier van
communiceren leert waarbij
u goed kunt aansluiten bij de
ander en duidelijk aan kan
geven wat u zelf 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 ontdekken en verbeteren.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

251
5 sessies van 2,5 uur
€ 94,50
€ 10,00 te betalen aan de docent.
woensdag 19:30 - 22:00 uur
10 jan 2018, laatste 7 feb 2018
mw. Carla Beljaars-Houben
VU Helmond hoofdgebouw

Workshop numerologie
Dagelijks worden we geconfronteerd met getallen: telefoonnummers, bankrekeningnummers, geboortedata enz.
Als we iets nader de numerologie bestuderen, komen we erachter dat deze getallen
meestal wel bij ons passen.
We beginnen met de betekenis
van de grondgetallen 1 t/m 9 en de meestergetallen
11, 22, 33 en 44. Dan zullen we kijken hoe u aan uw
naam een getal kunt ontlenen, aan uw sociale optreden, uw hartsverlangens, 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 en veel
meer vragen kunnen worden beantwoord.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

206
1 sessie van 2,5 uur
€ 18,50
zaterdag 10:00 - 12:30 uur
11 nov 2017, laatste 11 nov 2017
dhr. Antoine Kop
VU Helmond hoofdgebouw
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Workshop 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. 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
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

203
1 sessie van 3 uur
€ 22,50
€ 6,00 te betalen aan de docent
zaterdag 10:00 - 13:00 uur
7 okt 2017, laatste 7 okt 2017
mw. Stella Peters-Hessels
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

253
1 sessie van 3 uur
€ 22,50
€ 6,00 te betalen aan de docent
zaterdag 10:00 - 13:00 uur
10 mrt 2018, laatste 10 mrt 2018
mw. Stella Peters-Hessels
VU Helmond hoofdgebouw
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Bridge
Bridge voor beginners niveau 1
Bridge is de koning onder de
kaartspelen. 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. Docent Ton Henken is een
ervaren, gediplomeerde bridgeleraar en lid van de Nederlandse Bridgebond.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

107
10 sessies van 2,5 uur
€ 76,00
€ 12,00 eerste les te bestellen bij de
docent
dinsdag 14:00 - 16:30 uur
3 okt 2017, laatste 12 dec 2017
dhr. Ton Henken
VU Helmond hoofdgebouw

Bridge niveau 2
Na het afronden van de cursus bridge voor beginners
niveau 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
€ 76,00
€ 12,00 te bestellen bij de docent
dinsdag 14:00 - 16:30 uur
30 jan 2018, laatste 10 apr 2018
dhr. Ton Henken
VU Helmond hoofdgebouw
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Bridge uitgebreide bied- en speeltechnieken,
niveau 3
Elke les zal er eerst een theoretisch onderwerp herhaald
en besproken 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. Ook
Ton Lucassen is een ervaren, gediplomeerde bridgeleraar en lid van de Nederlandse Bridgebond.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

108
10 sessies van 2,5 uur
€ 76,00
€ 6,00 te betalen aan de docent
woensdag 14:00 - 16:30 uur
4 okt 2017, laatste 13 dec 2017
dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

158
10 sessies van 2,5 uur
€ 76,00
€ 6,00 te betalen aan de docent
vrijdag 14:00 - 16:30 uur
2 feb 2018, laatste 13 apr 2018
dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw

Bridge voor zeer ver gevorderden, niveau 4
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 tegen troefcontracten.
- Signaleren na partners uitkomst of bij niet bekennen.
- Interpreteren van de uitkomst.
- Maken van het speelplan.
- Juiste behandeling van kaartcombinaties.
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Ton Lucassen is een ervaren, gediplomeerde bridgeleraar en lid van de Nederlandse Bridgebond.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

109
10 sessies van 2,5 uur
€ 76,00
€ 6,00 te betalen aan de docent
vrijdag 14:00 - 16:30 uur
6 okt 2017, laatste 15 dec 2017
dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

159
10 sessies van 2,5 uur
€ 76,00
€ 6,00 te betalen aan de docent
woensdag 14:00 - 16:30 uur
31 jan 2018, laatste 11 apr 2018
dhr. Ton Lucassen
VU Helmond hoofdgebouw
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Creatief
Fotografie
Hebt u ook een fotocamera
met allemaal knoppen en weet
u niet waar die voor dienen?
Geef u dan op voor deze fotografiecursus. Het wordt u dan
allemaal duidelijk gemaakt. Alleen cursisten die over een camera beschikken die op een
M-stand kan (de manuele stand) kunnen deelnemen
aan deze cursus. We gaan praktijkgericht aan de slag
en u leert de technische mogelijkheden van uw camera. Samen met de docent gaan we uw creativiteit
zoeken om de fotografie voor u op een hoger level te
brengen. De combinaties van diafragma, sluitertijd en
ISO, de belichtingsmodus en nog vele andere technische zaken komen aan de orde. U leert anders kijken
door de lens door gebruik te maken van het beschikbare licht. Daarnaast komen sfeer, compositie, “de
kracht van een foto”, beeldopbouw en (on)scherpte
aan bod. Ten slotte wordt er tijd besteed aan objectieven, flitsers en filters. Voor deze cursus krijgt u opdrachten mee naar huis. De foto's die u hiervoor
maakt moeten ontwikkeld worden, zodat de daaropvolgende les alles besproken kan worden.

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
eerste les
docent
locatie

505
9 sessies, zie onderaan.
€ 138,00
Digitaal lesboek van de docent
á € 10,00 , te betalen op de 1e les
21 sep 2017, laatste 17 feb 2018
mw. Petrie Smulders
VU Helmond hoofdgebouw

lestijden fotografie:
6x donderdagavond 2 uur, 19.00 tot 22.00 uur
21-09, 12-10, 02-11, 16-11, 14-12, 11-01
1 les op donderdagavond, 3 uur
30 nov. 19.00 – 22.00 uur
2 workshops van 4 uur op zaterdagochtend.
03-02 en 17-02, reserve les 10-03
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Modern schilderen met klassieke technieken
(beginners)
Stap voor stap raken we vertrouwd met de diverse schildertechnieken die van oudsher
worden gebruikt voor olieen/of 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 diverse technieken zoals
paletmes, schraaptechiek, collage, etc.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

501
12 sessies van 2,5 uur
€ 227,50
In de eerste les worden de aan te
schaffen materialen besproken.
Reken op ca. € 30,00
dinsdag 19:30 - 22:00 uur
19 sep 2017, laatste 19 dec 2017
dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw
551
12 sessies van 2,5 uur
€ 227,50
In de eerste les worden de aan te
schaffen materialen besproken.
Reken op ca. € 30,00
dinsdag 19:30 - 22:00 uur
16 jan 2018, laatste 10 apr 2018
dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw
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Modern schilderen met klassieke technieken
(gevorderden)
Bent u al vertrouwd met de diverse schildertechnieken die van oudsher worden gebruikt voor olieen/of acrylverf? Dan kunt u deelnemen aan deze cursus.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

500
12 sessies van 2,5 uur
€ 227,50
dinsdag 14:30 - 17:00 uur
19 sep 2017, laatste 19 dec 2017
dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

550
12 sessies van 2,5 uur
€ 227,50
dinsdag 14:30 - 17:00 uur
16 jan 2018, laatste 10 apr 2018
dhr. Rob ter Steege
VU Helmond hoofdgebouw

Tekenen (ochtendcursus)
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
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

502
10 sessies van 2,5 uur
€ 184,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
woensdag 9:00 - 11:30 uur
20 sep 2017, laatste 29 nov 2017
mw. Marianne Driessen
VU Helmond hoofdgebouw
552
10 sessies van 2,5 uur
€ 184,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
woensdag 9:00 - 11:30 uur
17 jan 2018, laatste 28 mrt 2018
mw. Marianne Driessen
VU Helmond hoofdgebouw
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Tekenen (avondcursus)
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
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

503
10 sessies van 2,5 uur
€ 184,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
donderdag 19:30 - 22:00 uur
21 sep 2017, laatste 30 nov 2017
mw. Marianne Driessen
VU Helmond hoofdgebouw
553
10 sessies van 2,5 uur
€ 184,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
donderdag 19:30 - 22:00 uur
18 jan 2018, laatste 29 mrt 2018
mw. Marianne Driessen
VU Helmond hoofdgebouw
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Koken
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 Nicoise, moules marinières, thon
grillé, poulet aux quarante
gousses d'ail, côtes de veau à la
Normande, gratin dauphinois,
endives à la Flamande, tarte
tatin, enz. Dus, de handen uit de mouwen, kom met
een lege maag en liefst per fiets, want het zal leerzaam maar ook gezellig zijn… Let op: de lessen zijn om
de veertien dagen. A bientôt!
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
lesdata
docent
locatie

302
5 sessies van 2,5 uur
€ 94,50
donderdag 19:00 - 21:30 uur
28-09, 12-10, 26-10, 9-11, 23-11.
dhr. Hans Gloudemans
de Westwijzer

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
lesdata
docent
locatie

351
5 sessies van 2,5 uur
€ 94,50
donderdag 19:00 - 21:30 uur
18-01, 01-02, 22-02, 15-03, 29-03.
dhr. Hans Gloudemans
de Westwijzer

Lesmateriaal:
€ 9,00 per les voor de ingrediënten 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.
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Italiaans koken met Giovanni
De Italiaanse keuken kent eenvoudige maar heel lekkere gerechten. U gaat in vijf 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 u geleerd hebt.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
lesdata
docent
locatie

300
5 sessies van 2,5 uur
€ 94,50
donderdag 19:00 - 21:30 uur
5-10, 26-10, 9-11, 23-11, 7-12.
dhr. Hans Gloudemans
de Westwijzer

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
lesdata
docent
locatie

350
5 sessies van 2,5 uur
€ 94,50
donderdag 19:00 - 21:30 uur
11-01, 25-01, 08-02, 08-03, 22-03.
dhr. Hans Gloudemans
de Westwijzer

Lesmateriaal:
€ 9,00 per les voor de ingrediënten 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.
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Kunst & cultuur
100 jaar De Stijl
Van Mondriaan tot Dutch Design.
Honderd jaar geleden, in 1917, werd De Stijl opgericht: een groep schilders en
architecten en een eigen tijdschrift. Dit jaar besteden diverse musea aandacht aan dit
jubileum. De hele wereld kent
inmiddels de stoel van Rietveld, de schilderijen van Piet
Mondriaan en Bart van der
Leck. Tijdens twee bijeenkomsten bespreekt dhr. J. Wellink de creatieve en eigenzinnige wijze waarop De Stijl zijn unieke plaats in
de kunstgeschiedenis heeft verworven: de zigzagstoel
en architectuur van Rietveld, de schilderijen van
Mondriaan en anderen worden getoond en van verhelderend commentaar voorzien. De twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die in een korte tijd
een goed inzicht willen krijgen in deze moderne kunstbeweging, eventueel als voorbereiding op een museumbezoek.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

100
2 sessies van 1,5 uur
€ 23,00
dinsdag 14:00 - 15:30 uur
26 sep 2017, laatste 3 okt 2017
dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

101
2 sessies van 1,5 uur
€ 23,00
maandag 19:30 - 21:00 uur
2 okt 2017, laatste 9 okt 2017
dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw
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Geschiedenis van Helmond voor 1850
In deze cursus worden met
woord, maar vooral met veel
beelden, in drie lessen de hoogtepunten uit de middeleeuwen,
de vroegmoderne en moderne
tijd van Helmond tot 1850 gepresenteerd. Behandeld worden onder meer het ontstaan
van Helmond in het begin van
de 12de eeuw en de ontwikkeling tot een bloeiend marktstadje in de 15de eeuw.
Maar ook het geweld van oorlog en andere calamiteiten wat leidde tot economische stagnatie en armoede
in de 16de en 17de eeuw. Tenslotte ook het herstel
tegen het einde van de 18de eeuw, maar vooral begin
19de eeuw wat werd gestimuleerd door de aanleg van
de Zuid-Willemsvaart in 1823. Deze cursus bestaat uit
drie lessen en een stadwandeling waarbij we een aantal historische plekken uit de behandelde periode bezoeken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

104
4 sessies van 1,5 uur
€ 46,00
dinsdag 10:00 - 11:30 uur
7 nov 2017, laatste 28 nov 2017
dhr. Henk Roosenboom
VU Helmond hoofdgebouw

Geschiedenis van Helmond na 1850
In deze periode staat de opkomst van Helmond als industriestad centraal. Enkele energieke ondernemers,
veelal van buiten Helmond en vaak protestant, namen
daarbij het voortouw. In snel tempo verdween de
oude huisnijverheid en ontstonden er moderne bedrijven. De technische vooruitgang drukte een steeds
duidelijker stempel op het dagelijks leven. De onstuimige groei had ook negatieve aspecten: zo werd de
stad kwam volgebouwd met fabrieken en kleine arbeidershuisjes. De woonomstandigheden in deze huizen
waren vaak abominabel. Tussen 1914 en 1940 groeide
de macht van de rooms-katholieke kerk. Pas in de jaren ‘60 zou hieraan een einde komen. Deze cursus
bestaat uit drie lessen en een stadwandeling, waarbij
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we een aantal historische plekken bezoeken. Men kan
deze module ook volgen zonder dat men aan de vorige cursus heeft deelgenomen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

154
4 sessies van 1,5 uur
€ 46,00
dinsdag 10:00 - 11:30 uur
6 mrt 2018, laatste 27 mrt 2018
dhr. Henk Roosenboom
VU Helmond hoofdgebouw

Luisteren naar klassieke muziek,
najaar 2017
U hoeft helemaal niet bekend
te zijn met klassieke muziek om
het mooi te vinden, maar als u
er wel wat van weet gaat u er
anders naar luisteren. Hierdoor
wordt muziek nog boeiender.
Door te begrijpen wat u hoort
kan zelfs muziek, die u eerst
niet aansprak, mooi worden. In
vier ochtenden komt spelenderwijs van alles aan de orde, zoals stijlperioden, instrumenten, orkesten, componisten en muzikale begrippen. Maar bovenal wordt er veel geluisterd! In de
laatste les wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
Messiah van G.F. Händel. De cursus is geschikt voor
iedereen. In elke cursus worden andere werken belicht. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om mee te gaan naar een concert van de Philharmonie Zuidnederland op 2 december 2017.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

102
4 sessies van 2 uur
€ 61,00
€ 2,50 te betalen aan de docent.
dinsdag 9:30 - 11:30 uur
24 okt 2017, laatste 14 nov 2017
dhr. Joop de Weger
VU Helmond hoofdgebouw
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Luisteren naar klassieke muziek,
voorjaar 2018
U hoeft helemaal niet bekend te zijn met klassieke
muziek om het mooi te vinden, maar als u er wel wat
van weet gaat u er anders naar luisteren. Hierdoor
wordt muziek nog boeiender.Door te begrijpen wat u
hoort kan zelfs muziek, die u eerst niet aansprak,
mooi worden. In vier ochtenden komt spelenderwijs
van alles aan de orde, zoals stijlperioden, instrumenten, orkesten, componisten en muzikale begrippen.
Maar bovenal wordt er veel geluisterd! In de laatste
les wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Matthäus Passion van J.S. Bach. De cursus is geschikt voor
iedereen. In elke cursus worden andere werken belicht. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om mee te gaan naar een concert van de Philharmonie Zuidnederland op 2 april 2018.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

152
4 sessies van 2 uur
€ 61,00
€ 2,50 te betalen aan de docent.
dinsdag 9:30 - 11:30 uur
23 jan 2018, laatste 20 feb 2018
dhr. Joop de Weger
VU Helmond hoofdgebouw

Moderne Nederlandse literatuur
We beginnen met De Vijftigers,
die vinden dat alles anders
moet: experimenteel en spontaan, met schrijvers als Hanlo,
Lucebert en Campert. Het blad
Barbarber met Schippers, Buddingh en Bernlef die de kloof tussen de kunsten en het leven willen opheffen. De na-oorlogse
schrijvers Reve, Hermans en Mulisch. In de jaren 7090 ontstaat een nieuwe stroming: het postmodernisme. De wereld is onbegrijpelijk en ongrijpbaar. De
schrijvers en dichters nemen het minder nauw met de
traditionele vormen, alles is veranderlijk, alles is een
illusie (Zwagerman, Giphart, Grunberg, van Dis en
Mutsaers). En wellicht enkele vertegenwoordigers van
de immigrantenliteratuur, zoals Abdolah.
Tot slot de jongste generatie schrijvers, zoals Weijers,

Op de Beeck en Wortel. Het wordt een cursus voor
mensen die van lezen houden en graag wat meer van
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de achtergronden van de schrijvers en hun werk willen weten. We bespreken vooral boeiende, soms minder bekende romans, met af en toe een uitstapje naar
de poëzie. Met hopelijk voor iedereen hier en daar
een onbekend pareltje.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

103
5 sessies van 1,5 uur
€ 56,00
€ 2,50 te betalen aan de docent.
dinsdag 10:00 - 11:30 uur
24 okt 2017, laatste 21 nov 2017
mw. Marije Goris
VU Helmond hoofdgebouw

Rome
In Rome zijn veel plaatsen, waar de geschiedenis van
de eeuwige stad tastbaar is: hier stond Mussolini,
daar werd Caesar vermoord, dit is nu de Bocca della
Verità, dit is het plafond van Michelangelo, enzovoorts. Iedere steen, iedere steeg, iedere heuvel is rijk
aan verhalen. En overal zijn zingende klokken, spiksplinternieuwe nonnen en, o wonder, het dolce far niente van de katten. Tijdens zeven avonden wandelen
we door de straten, de geschiedenis en de kunst van deze
unieke stad; dit alles via verhalen, uitgereikt achtergrondmateriaal en powerpointpresentaties. Deze cursus is geschikt
voor mensen die in een betrekkelijk korte tijd verhelderende
informatie willen opdoen als
voorbereiding op een reis naar Rome of als terugblik
op zo’n reis.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

150
7 sessies van 1,75 uur
€ 91,00
€ 7,50 te betalen aan de docent.
maandag 19:30 - 21:15 uur
26 feb 2018, laatste 16 apr 2018
dhr. Hans Wellink
VU Helmond hoofdgebouw
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LEZINGEN
Lezingen van VU Helmond en Bibliotheek Helmond-Peel
De Bibliotheek Helmond-Peel en de VU Helmond organiseren samen jaarlijks een aantal interessante lezingen. De lezingen worden in principe gegeven in de
podiumruimte van de bibliotheek aan de Watermolenwal in Helmond, tenzij anders vermeld in de aankondiging.
Het merendeel van de lezingen van het komende seizoen is nu al bekend. Omdat we graag inhaken op de
actualiteit komen er wellicht nog extra lezingen bij.
Hiervan wordt u op de hoogte gehouden door onze
nieuwsbrief, de websites van de VUH en de bibliotheek en aankondigingen in de media.
Aanmelden voor een lezing kan via ons telefoonnummer 0492 532 729 of via mailadres info@vuhelmond.nl. Inschrijven is mogelijk tot daags voor de lezing, 11.00 uur.
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Lezing 1 - Het Rijke Roomse Leven
Dhr. René Bastiaanse is directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum in
Den Bosch. Hij geeft een presentatie over het Rijke
Roomse Leven in Brabant in
de periode 1900 tot 1970.
Aan de hand van foto's
schetst Bastiaanse de enorme
invloed die het katholieke geloof heeft gehad op de sociale en economische ontwikkeling van onze provincie. Uiteraard komen ook
thema’s als de positie van de vrouw, het grote gezin,
de seksuele moraal e.d. aan de orde.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
datum
tijd
docent
locatie

1
1 lezing van 2 uur
€ 6,00
10 oktober 2017
dinsdag 20:00 – 22:00 uur
dhr. René Bastiaanse
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 2 - Van homo sapiens tot homo kosmopolis
Regelmatig zien we in tijdschriften schitterende beelden gemaakt door de satelliet Hubble. Maar wat zien
we dan eigenlijk? Dankzij de ruimtevaart kunnen we
ons boven de vertroebelende aardse atmosfeer plaatsen, kunnen we (onbemand weliswaar) andere planeten van nabij bekijken en ontdekken we steeds meer
planeten bij andere sterren. dhr. Bram Dorreman
geeft ons in deze lezing inzicht in de huidige stand van
de kosmologie.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
datum
tijd
docent
locatie

2
1 lezing van 2 uur
€ 6,00
14 november 2017
dinsdag 20:00 - 22:00 uur
dhr. Bram Dorreman
Bibliotheek Helmond-Peel
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Lezing 3 - Een gezonde leefstijl
Veel mensen hebben door ervaring geleerd dat het
moeilijk is om je eetpatroon rigoureus om te gooien.
Als je snel veel afvalt, komt het er vaak ook snel weer
bij. Je wordt niet zwaarder tussen kerst en nieuwjaar,
maar tussen nieuwjaar en kerst. Mw. Nathalie
Drouen, diëtist, gaat met
deze stelling aan de slag
om aan te tonen hoe belangrijk het is om elke dag
gezond en gevarieerd te
eten en wat dat betekent
voor bijvoorbeeld mensen
met een zittend beroep.
Ook gaat ze in op de zin en onzin van ‘aan de lijn
doen’ en wat je wel kan doen om een gewichtsvermindering te verwezenlijken en te behouden.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
datum
tijd
docent
locatie

3
1 lezing van 2 uur
€ 6,00
dinsdag 12 december 2017
20:00 - 22:00 uur
mw. Nathalie Drouwen-Swinkels
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 4 - Industriële ontwikkeling van Helmond
Mr. W. Swinkels is voormalig directeur Economische
Zaken en Arbeidsmarkt van
de gemeente Helmond. In
deze lezing zal hij het economische belang van de regio Eindhoven schetsen.
Brainport Eindhoven is
naast de haven van Rotterdam en vliegveld Schiphol door de regering aangemerkt als derde mainport in Nederland. Ook wereldwijd krijgt Eindhoven erkenning als voortrekker in
nieuwe toptechnologie. Maar wat is de positie van
Helmond in deze bestuursstructuur? Speelt Helmond
op dit moment voldoende in op de kansen die er in regionaal verband zijn? Zou een fusie met Eindhoven
voor Helmond misschien een betere optie zijn?
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
datum
tijd
docent
locatie

51
1 lezing van 2 uur
€ 6,00
dinsdag 16 januari 2018
20:00 - 22:00 uur
dhr. Wim Swinkels
Bibliotheek Helmond-Peel
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Lezing 5 - Helmondse beeldende kunstenaars van
toen
Dhr. Martin Geerts behandelt de geschiedenis van de
Helmondse beeldende kunst. De eerste beeldende
kunstenaar uit Helmond die wij kennen, leefde in de
zestiende eeuw en het heeft lang geduurd voordat hij
echte opvolgers kreeg. Hoe kwam dat en wie waren
zijn opvolgers? Het gaat om beeldende kunstenaars
die in Helmond geboren zijn of er enige tijd hebben
gewoond. Ook besteedt Geerts volop aandacht aan de
heemkundige aspecten van het Helmondse artistieke
leven. Wat maakt bijvoorbeeld de tekeningen van August Sassen zo interessant?
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
datum
tijd
docent
locatie

52
1 lezing van 2 uur
€ 6,00
dinsdag 20 februari 2018
20:00 - 22:00 uur
dhr. Martin Geerts
Bibliotheek Helmond-Peel

Lezing 6 - De geschiedenis van luidklokken
Klokkenliefhebber Willy van Vlerken behandelt in
deze lezing het gebruik van luidklokken
variërend van Romeinse paardenbellen
tot 15de-eeuwse luidklokken van meer dan
2000 kg. Nu nog communiceren eeuwenoude luidklokken met
bewoners van stad en
platteland. Het klokgelui dat ons oproept om
naar de kerk te komen
wordt meteen herkend. Op de manier
waarop de klok geluid
werd herkende men vroeger de functie: de brandklok
‘klepte’ en riep de bewoners op om te blussen. De
tiend-, doods- en banklok hadden een andere functie.
Het torenuurwerk laat met een hamer op de uurklok
horen hoe laat het is. Op veel plaatsen worden de
uurslagen vooraf gegaan door een melodie. Met trots
kunnen we zeggen dat in de lage landen 'de tijd zingt'.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
datum
tijd
docent
locatie

53
1 lezing van 2 uur
€ 6,00
dinsdag 13 maart 2018
20:00 - 22:00 uur
dhr. Willie van Vlerken
Bibliotheek Helmond-Peel

Ontwikkeling
33

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 besproken.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

105
5 sessies van 1,5 uur
€ 56,00
Sterrenkaart a €10,- te voldoen aan
de docent.
maandag 20:30 - 22:00 uur
30 okt 2017, laatste 27 nov 2017
dhr. Francois Swinkels
VU Helmond hoofdgebouw

Andere activiteiten die bijdragen aan
uw ontwikkeling zijn ondermeer:
• de bridgecursussen, zie pagina
16 t/m 18
• 100 jaar De Stijl, zie pagina 25
• onze lezingen, zie pagina 31
t/m 33.
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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 1 september 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 3e 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 makkelijker 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
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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.

Europees Referentie Kader
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Nederlands
Wilt u Nederlands leren, en is Nederlands uw tweede
taal? Waar u ook vandaan komt, wij kunnen u helpen!
In onze lessen ontmoet u ‘de hele wereld’.
Do you want te learn Dutch and is Dutch your second
language? Wherever you come from, we can help
you! In our courses you meet ‘the whole world’.
Wij hebben cursussen op elk niveau:
We offer courses at every level:
Nederlands Basis 1
Je spreekt nog (bijna) geen Nederlands.
For those who speak hardly any Dutch.
Nederlands Basis 2
Je spreekt en verstaat een beetje Nederlands.
The follow-up course of Basic Dutch.
Nederlands Basis Plus
Je hebt al een kleine basis.
For those who have already a basic knowledge of
Dutch.
Nederlands gevorderd
Je hebt een brede basis. In deze cursussen werken we
aan spreken, luisteren, lezen en schrijven.
For those who have an advanced knowledge of Dutch.
We work on speaking, listening, reading en writing.
Nederlands conversatie
Je hebt een redelijk/goed niveau, en wilt beter leren
spreken.
You have a advanced knowledge of Dutch, and want
to speak the language better.
Voorbereiding op NT2
Je hebt al een goede basis (A2) en je wil je Nederlands
verbeteren naar niveau B1, het niveau van staatsexamen 1.
For those who have a good basic command of the
Dutch language (A2) and wish to improve their level to
B1, which is the level of “Staatsexamen 1”.
Als je niet goed weet welk niveau je hebt, kun je naar
de inschrijfavond komen: vrijdag 1 september aanvang 19.00 uur, VU-gebouw, Braakse Bosdijk 4. De docente kan je dan adviseren welke cursus bij je past.
Please come to the registration evening if you don’t
know which level you have: friday september 1, 7.00
p.m., Volksuniversiteit Helmond, Braakse Bosdijk 4.
The teacher will then advise you which course suits
your level.
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Nederlands Basis 1 (niveau A1)
U spreekt en verstaat bijna geen Nederlands. 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,
etc. en hoe je een zin maakt. Dit is een cursus voor beginners die Nederlands willen leren.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

400
15 sessies van 1,5 uur
€ 119,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
woensdag 18:45 - 20:15 uur
20 sep 2017, laatste 17 jan 2018
mw. Mandy Huijser-Kwanten
VU Helmond hoofdgebouw
405
15 sessies van 1,5 uur
€ 119,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
woensdag 17:30 - 19:00 uur
21 feb 2018, laatste 13 jun 2018
mw. Mandy Huijser-Kwanten
VU Helmond hoofdgebouw

Nederlands Basis 2 (niveau A1+)
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In deze cursus werken we aan het leren van nieuwe
woorden, uitspraak en verstaan, luisteren, spreken en
schrijven. U leert basisgrammatica en maakt een begin met verleden tijd en voltooide tijd. De cursus bestaat uit 15 lessen van 1,5 uur.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

401
15 sessies van 1,5 uur
€ 119,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
woensdag 20:30 - 22:00 uur
20 sep 2017, laatste 17 jan 2018
mw. Mandy Huijser-Kwanten
VU Helmond hoofdgebouw
406
15 sessies van 1,5 uur
€ 119,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
woensdag 19:00 - 20:30 uur
21 feb 2018, laatste 13 jun 2018
mw. Mandy Huijser-Kwanten
VU Helmond hoofdgebouw

Nederlands Basis 3 (niveau A1+)
In deze cursus werken we aan uitspraak/verstaan,
luisteren, lezen en schrijven en gaan we veel spreken.
U oefent extra met verleden tijd, voltooide tijd en
voegwoorden.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

409
15 sessies van 1,5 uur
€ 119,50
€ 12,50 te betalen aan de docent.
woensdag 20:30 - 22:00 uur
21 feb 2018, laatste 13 jun 2018
mw. Mandy Huijser-Kwanten
VU Helmond hoofdgebouw
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Nederlands Basis-Plus (niveau A2)
Een cursus voor mensen die
al een basis hebben. In deze
cursus werken we aan werkwoorden (voltooide tijd, verleden tijd), persoonswoorden,
het gebruik van ‘er’, het bijvoeglijk naamwoord (adjectief: mooi/mooie). 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

402
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Bij de eerste les € 20,00 te betalen
aan de docent.
dinsdag 18:45 - 20:15 uur
19 sep 2017, laatste 3 apr 2018
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
voor 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
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

404
12 sessies van 1,5 uur
€ 112,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
donderdag 18:45 - 20:15 uur
21 sep 2017, laatste 14 dec 2017
mw. Belle Van Bree
VU Helmond hoofdgebouw
407
12 sessies van 1,5 uur
€ 112,50
Bij de eerste les € 12,50 te betalen
aan de docent.
donderdag 18:45 - 20:15 uur
8 feb 2018, laatste 24 mei 2018
mw. Belle Van Bree
VU Helmond hoofdgebouw
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Nederlands Gevorderd (niveau B1)
Een cursus voor mensen die met Nederlands al aardig
op weg zijn en deze taal graag verder verbeteren. 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

403
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Bij de eerste les € 20,00 te betalen
aan de docent.
dinsdag 20:30 - 22:00 uur
19 sep 2017, laatste 3 apr 2018
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 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

408
3 sessies van 1,5 uur
€ 35,00
woensdag 18:45 - 20:15 uur
24 jan 2018, laatste 7 feb 2018
dhr. Bert Kuijpers
VU Helmond hoofdgebouw
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Engels
Engels Basis Intensief 1 (niveau A1)
In deze cursus gaan we vliegensvlug door de basisstof heen. Dingen die u al weet worden verbeterd. We oefenen eenvoudige dagelijkse situaties in rollenspellen
afgewisseld met het schrijven van
een briefje of mailtje. U gaat onder andere een kamer reserveren
of een penvriend(in) aankondigen
dat u op bezoek komt. Instromen in deze cursus is
geen probleem, omdat het basis-Engels door de hele
cursus wordt herhaald en geleidelijk uitgebreid.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

420
12 sessies van 2 uur
€ 128,00
Great 1 tekst- en werkboek (zelf aan
te schaffen) ISBN 9789460307393
donderdag 9:30 - 11:30 uur
21 sep 2017, laatste 14 dec 2017
mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

Engels Basis Intensief 2 (niveau A1+)
In deze cursus gaan we verder met de basisstof waar
we in september mee begonnen. Als u al eens een
jaartje Engels hebt gehad, kunt u gerust instappen.
We gebruiken hetzelfde boek waarin de dingen die u
al weet worden verbeterd en aangevuld. Dagelijkse situaties worden in rollenspellen afgewisseld met een
luisteropdracht of met het schrijven van een brief of
mailtje. De basisgrammatica komt steeds aan de orde
en wordt verder uitgebreid.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

427
12 sessies van 2 uur
€ 128,00
Great 1 tekst- en werkboek (zelf aan
te schaffen) ISBN 9789460307393
donderdag 9:30 - 11:30 uur
25 jan 2018, laatste 19 apr 2018
mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw
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Engels Basis Intensief 3 (niveau A2)
In deze cursus gaan we nog een paar stappen verder
dan in de eerste en tweede cursus Basis Intensief.
Deze cursus is dan ook een aanzet om later over te
stappen naar een conversatiecursus. Als u al ooit in
een ver verleden eens een jaartje (of twee) Engels
hebt gehad, kunt u gerust instappen. We gebruiken
het boek Great 2 maar ook losse teksten en ook extra
luisteropdrachten waarin op eenvoudige manier dagelijkse situaties aan de orde komen waarvan verwacht
wordt dat u die inmiddels grotendeels kunt begrijpen.
Verder wordt uw woordenschat vergroot en uw kennis van de juiste grammatica vergroot.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

421
12 sessies van 2 uur
€ 128,00
Great 2 tekst en werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460307416
maandag 9:30 - 11:30 uur
18 sep 2017, laatste 11 dec 2017
mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

Engels Conversatie 1 (niveau B1-)
Aan de hand van krantenknipsels of tijdschriftartikelen converseren we over allerlei onderwerpen. Maar
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
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

423
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
€ 15,00 voor een reader, te betalen
aan de docent.
maandag 20:30 - 22:00 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw
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Engels Conversatie 2 (niveau B1)
Aan de hand van krantenknipsels of tijdschriftartikelen converseren we over allerlei onderwerpen. Maar
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
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

424
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
€ 15,00 voor een reader, te betalen
aan de docent.
maandag 18:45 - 20:15 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw
425
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
€ 15,00 voor een reader, te betalen
aan de docent.
vrijdag 10:45 - 12:15 uur
22 sep 2017, laatste 30 mrt 2018
mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw

Engels Conversatie 3 (niveau B1+)
Aan de hand van krantenknipsels of tijdschriftartikelen converseren we over allerlei onderwerpen. Maar
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
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

426
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
€ 15,00 voor een reader, te betalen
aan de docent.
vrijdag 9:00 - 10:30 uur
22 sep 2017, laatste 30 mrt 2018
mw. Francé Verbakel
VU Helmond hoofdgebouw
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Frans
Frans 1 (niveau A1)
Bestemd voor beginners: 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
€ 193,50
C`est bien ça deel 1, werkboek zelf
aanschaffen ISBN 9789001402877
C`est bien ça deel 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789001402884
woensdag 18:45 - 20:15 uur
20 sep 2017, laatste 28 mrt 2018
mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

Frans 3 (niveau A2)
Frans 3 is het vervolg op Frans 2. Instromen is mogelijk indien de cursist eerder minimaal twee jaar Frans
gehad heeft tijdens een cursus of op de middelbare
school. We werken met een methode voor volwassenen: C'est bien ça, deel 1, tweede druk, uitgeverij
Noordhoff. Naast de lesmethode zal er ook gebruik
gemaakt worden van andere educatieve bronnen, zoals internetsites, chansons en aangepast lesmateriaal.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

431
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
C`est bien ça deel 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789001402884
C`est bien ça deel 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789001402877
donderdag 18:45 - 20:15 uur
21 sep 2017, laatste 29 mrt 2018
mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw
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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

432
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
Eigen materiaal docent.
maandag 18:45 - 20:15 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
mw. Els Veenhuys
VU Helmond hoofdgebouw

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 of als u beroofd bent. 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

433
10 sessies van 2 uur
€ 106,50
Frans à la carte(zelf aanschaffen)
ISBN 9789460301582
maandag 9:30 - 11:30 uur
5 feb 2018, laatste 7 mei 2018
mw. Irene Wandera-Janssen
VU Helmond hoofdgebouw

Liefhebbers van de Franse taal,
houden waarschijnlijk ook van
de Franse keuken! Kijk op pagina 23 voor onze cursus de
Franse keuken.
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Italiaans
Italiaans 1 (niveau A1)
Wilt u Italiaans leren? 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

441
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con piacere 1 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304804
Con piacere 1 Tekstboek(zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304743
maandag 18:45 - 20:15 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
dhr. Peter van Aerle
VU Helmond hoofdgebouw
440
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con piacere 1 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304804
Con piacere 1 Tekstboek(zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304743
woensdag 10:30 - 12:00 uur
27 sep 2017, laatste 4 apr 2018
mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw
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Italiaans 2 (niveau A1+)
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
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

443
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con piacere 1 Tekstboek(zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304743
Con piacere 1 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304804
maandag 20:30 - 22:00 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
dhr. Peter van Aerle
VU Helmond hoofdgebouw
442
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con piacere 1 Tekstboek(zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304743
Con piacere 1 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304804
woensdag 20:30 - 22:00 uur
27 sep 2017, laatste 4 apr 2018
mw. Ineke van Boeckel-de Jong
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, lezen en
spreken. U zult nieuwe Italiaanse woorden leren, dieper ingaan op de grammatica en uw spreekvaardigheid trainen.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

444
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Ci vediamo presto 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9001139418
Ci vediamo presto 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9001139426
vrijdag 9:00 - 10:30 uur
22 sep 2017, laatste 30 mrt 2018
mw. Allessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw
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Italiaans Conversatie 1 (niveau B1-)
Halverwege het leerjaar stappen
wij van Ci vediamo presto 1 over
naar 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

445
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
Ci vediamo presto 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9001139426
Ci vediamo presto 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9001139418
dinsdag 18:45 - 20:15 uur
26 sep 2017, laatste 10 apr 2018
mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans Conversatie 2 (niveau B1)
Deze cursus kan worden gevolgd als men het eerste
boek van Ci Vediamo Presto 1 heeft beëindigd. Er
wordt van u verwacht dat u thuis studeert en opdrachten uitwerkt. We werken met het cursusboek
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
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

446
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
Con piacere 2 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304811
Con piacere 2 Tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304750
vrijdag 10:30 - 12:00 uur
22 sep 2017, laatste 30 mrt 2018
mw. Allessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw
447
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
Con piacere 2 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304811
Con piacere 2 Tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304750
dinsdag 20:30 - 22:00 uur
26 sep 2017, laatste 10 apr 2018
mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw
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Italiaans Conversatie 3 (niveau B1+)
Vervolg op Italiaans Conversatie 2. We werken verder
met het cursusboek 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

448
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
Con piacere 2 Werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304811
Con piacere 2 Tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460304750
woensdag 18:45 - 20:15 uur
27 sep 2017, laatste 4 apr 2018
mw. Ineke van Boeckel-de Jong
VU Helmond hoofdgebouw

Italiaans op vakantie (niveau A1)
Deze cursus van acht lessen
is bedoeld voor cursisten
met weinig of geen kennis
van de Italiaanse taal. Met
het boek 'Italiaans à la carte' zal iedere cursist snel
luister- en spreekvaardigheid opbouwen. De dialogen stellen de cursisten al
spoedig in staat om eenvoudige vragen te formuleren en beantwoorden. Daarnaast zal iedereen ook culturele en praktische informatie over Italië krijgen en
karakteristieke eigenschappen leren over het land.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
lestijd
eerste les
docent
locatie

449
8 sessies van 1,5 uur
€ 91,00
Italiaans à la carte (zelf aanschaffen)
ISBN 9789460301599
donderdag 19:00 - 20:30 uur
19 apr 2018, laatste 28 jun 2018
mw. Allessandra Vogels-Bianchini
VU Helmond hoofdgebouw
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Wie van Italiaans houdt, houdt waarschijnlijk ook van Italiaanse gerechten.
Kijk snel op pagina 24 en volg een kookcursus bij Giovanni!

Portugees
Portugees (niveau A1)
Deze cursus is bedoeld voor
mensen die de cursus Portugees op vakantie hebben gevolgd en verder willen met
de Portugese taal. De lesstof
is nu meer gericht op de
grammatica en het bouwen
van zinnen. Ook mensen met
een beetje kennis van de
Portugese taal kunnen deze cursus volgen. We werken vanuit een boek. Er zal huiswerk opgegeven worden en uiteraard wordt een klein beetje thuisstudie
verwacht.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lestijd
eerste les
docent
locatie

470
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
donderdag 18:45 - 20:15 uur
21 sep 2017, laatste 29 mrt 2018
mw. Leonoor Rivara
VU Helmond hoofdgebouw
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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.
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal
docent
locatie

12 sessies van 2 uur
€ 128,00
bij de eerste les € 7,50 te betalen
aan de docent
mw. Leonoor Rivara
VU Helmond hoofdgebouw

cursusnummer 471
lestijd
woensdag 9:30 - 11:30 uur
eerste les
20 sep 2017, laatste 13 dec 2017
cursusnummer 472
lestijd
zaterdag 10:00 - 12:00 uur
eerste les
23 sep 2017, laatste 13 jan 2018
cursusnummer 473
lestijd
woensdag 9:30 - 11:30 uur
eerste les
7 feb 2018, laatste 16 mei 2018
cursusnummer 474
lestijd
zaterdag 10:00 - 12:00 uur
eerste les
24 feb 2018, laatste 16 jun 2018
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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 wordt er aandacht
geschonken 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
€ 193,50
Con gusto 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789462934474
Con gusto 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460301216
dinsdag 20:30 - 22:00 uur
19 sep 2017, laatste 3 apr 2018
mw. Rebecca van Hazel-van Mil
VU Helmond hoofdgebouw
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Spaans 2 (niveau A1)
Deze cursus is bedoeld voor mensen die verder willen
gaan met het leren van Spaans. Bijvoorbeeld omdat ze
vaak 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 wordt er aandacht
geschonken aan de Spaanstalige cultuur. Ook wordt er
elke les huiswerk opgegeven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

451
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con gusto 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789462934474
Con gusto 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460301216
maandag 20:30 - 22:00 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
mw. Eva Pina
VU Helmond hoofdgebouw
452
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con gusto 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789462934474
Con gusto 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460301216
woensdag 20:30 - 22:00 uur
20 sep 2017, laatste 28 mrt 2018
mw. Rebecca van Hazel-van Mil
VU Helmond hoofdgebouw
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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 wordt er aandacht
geschonken aan de Spaanstalige cultuur. Ook wordt er
elke les huiswerk opgegeven.
cursusnummer
cursusduur
cursusgeld
lesmateriaal

lestijd
eerste les
docent
locatie

453
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Con gusto 1, werkboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789462934474
Con gusto 1, tekstboek (zelf
aanschaffen) ISBN 9789460301216
dinsdag 18:45 - 20:15 uur
19 sep 2017, laatste 3 apr 2018
mw. Rebecca van Hazel-van Mil
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
locatie

454
24 sessies van 1,5 uur
€ 224,00
Avenida, cuaderno de ejercicios (zelf
aanschaffen) ISBN 9789054518655
maandag 18:45 - 20:15 uur
18 sep 2017, laatste 26 mrt 2018
mw. Eva Pina
VU Helmond hoofdgebouw
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Indonesisch
Indonesisch 1 (niveau A1)
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 communicatie van elke dag 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
15 sessies van 1,5 uur
€ 119,50
Indonesisch voor beginners (zelf
aanschaffen) ISBN 9789046901809
donderdag 12:45 - 14:15 uur
18 jan 2018, laatste 24 mei 2018
mw. Maria Zegers
VU Helmond hoofdgebouw

Indonesisch 2 (niveau A1)
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

481
24 sessies van 1,5 uur
€ 193,50
Nog nader te bepalen, in overleg met
de docente.
donderdag 10:00 - 11:30 uur
26 okt 2017, laatste 17 mei 2018
mw. Maria Zegers
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.
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.
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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