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VOORWOORD

ABZ presenteert het nieuwe cursusprogramma 2017-2018 met daarin diverse educatieve en 
creatieve cursussen! Hierin vindt je alles over ons met zorg samengestelde aanbod aan 
cursussen. Wij bieden een uitgebreid programma waarbij we de lessen zowel overdag als 
’s avonds aanbieden. 

Door een cursus te volgen, maak je tijd voor je zelf! Leren en ontmoeten zijn belangrijke 
pijlers van ABZ. Met een cursus of activiteit van ABZ ben je even weg uit de dagelijkse 
beslommeringen, leer je allerlei andere mensen kennen en ontwikkel je jezelf. 
Misschien heb je altijd al creatief bezig willen zijn, maar nooit de tijd gehad of jezelf gegund? 
Of ga je juist regelmatig op vakantie naar Frankrijk, Italië of Spanje, maar beheers je de taal 
niet goed? 

Wat kun je bij ons vinden? Taalcursussen zoals Spaans, Frans, Italiaans en Engels. 
Ben je juist  creatief? Dan geven we bijvoorbeeld Keramiek, Illustreren, Portrettekenen, 
Fotograferen,  Schilderen, Mozaïeken of Beeldhouwen in speksteen. Speciaal voor ouderen 
hebben we diverse computercursussen zoals Starten met de Ipad of een basiscursus 
Windows. Of blijf vitaal met onze beweegcursussen voor senioren.
 
ABZ biedt naast de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, ook een plaats om elkaar te 
ontmoeten en je door de andere cursisten te laten inspireren.

Wij hopen dat je in seizoen 2017-2018 een keus kunt maken uit ons aanbod!

Lidia Riezebos, 
directeur

Vught, juli 2017
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ALGEMENE	INFORMATIE

In dit cursusboekje vind je informatie over de 
verschillende cursussen en activiteiten die 
stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) biedt in het 
seizoen 2017 – 2018.

Voor wie zijn onze cursussen en activiteiten?
De cursussen en activiteiten van ABZ staan 
op de eerste plaats open voor volwassen 
inwoners van de gemeente Vught/Cromvoirt. 
Open (cursus)plaatsen kunnen worden 
opgevuld door deelnemers van buiten de 
gemeente Vught/Cromvoirt. 

OPEN DAG
De open dag zal dit jaar zijn op zaterdag 
9 september 2017 van 10.00 - 14.00 uur. 
Deze dag informeren docenten en 
vrijwilligers je over de inhoud van cursus(sen) 
en activiteiten. 
Samen met de docent kunt je eventueel je 
niveau bepalen (met name bij de taalcursus-
sen) en kun je je inschrijven. 

AANSPRAKELIJKHEID
Het bestuur van de Anders Bezig Zijn gaat 
er vanuit dat u zelf tenminste een WA en/of 
ongevallenverzekering hebt afgesloten. 
ABZ sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid 
uit. Dit geldt eveneens voor beschadigingen 
of het zoek raken van materialen. 

Informatie
Je kunt terecht bij de medewerkers van ABZ:
maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
en van 13.00 – 16.00 uur 
vrijdag van 09.00 – 12.30 uur
Telefoon: 073 – 657 20 00
email: info@abzvught.nl

Vakanties 2017 - 2018
Tijdens onderstaande periode vinden er géén 
cursussen plaats.

Herfstvakantie        
16 oktober t/m 22 oktober 2017

Sinterklaas  
5 december (’s avonds geen les, overdag wel)

Kerstvakantie  
25 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie  
12 februari t/m 18 februari 2018

Tweede Paasdag  
2 april 2018

Meivakantie  
21 april t/m 6 mei 2018

Hemelvaart  
10 en 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag 
21 mei 2018

Zomervakantie  
7 juli t/m 19 augustus 2018
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INSCHRIJVINGS-	EN	BETALINGSVOORWAARDEN

INSCHRIJVING
• Je kunt je inschrijven met een volledig 
 ingevuld en ondertekend inschrijf-
 formulier of via de website 
 www.abzvught.nl
• Je schrijft je ieder cursusjaar opnieuw in. 
 Dit geldt niet voor Beweeg je Fit, Pas op 
 de plaats, Vrij bridgen en Biljarten. 
 Deze activiteiten lopen door totdat je  
 opzegt. 
• Inschrijving geschiedt op volgorde van  
 binnenkomst.
• Met de inschrijving verplicht je je tot 
 betaling van het volledige cursusgeld.  
 Cursisten verbinden zich voor de gehele
 cursus.
• Bij onvoldoende deelname wordt een 
 cursus circa één week voor aanvang 
 geannuleerd of kan, in overleg met de 
 docent en cursisten de cursus aangepast 
 worden in duur of cursusprijs.
• Tussentijds insteken op al gestarte 
 cursussen is in principe mogelijk als er 
 nog plaats is. Plaatsing geschiedt altijd in  
 overleg met de docent.

Je kunt het inschrijfformulier ophalen bij 
ABZ of downloaden op  www.abzvught.nl. 
Je kunt je daar ook direct inschrijven. 
Het volledig ingevulde en ondertekende 
formulier graag inleveren/opsturen naar:

Stichting ABZ (gebouw Rozenoord):
Stichting Anders Bezig Zijn
St. Elisabethstraat 1-B
5261 VK Vught.

BETALING
• Het cursusgeld wordt geïnd door middel 
 van een automatisch incasso van het 
 opgegeven bankrekeningnummer (IBAN) 
 in de maand waarin de cursus start. 

ANNULERING/AFWEZIGHEID
• Inschrijving verplicht tot volledige 
 betaling. Annulering van inschrijving kan 
 kosteloos tot 2 weken vóór aanvang van 
 de cursus. Restitutie van cursusgeld is 
 daarna niet meer mogelijk.
• Als u om gegronde redenen een cursus 
 wilt annuleren en een verzoek tot 
 restitutie wilt doen, kan dit alleen 
 schriftelijk ter beoordeling van de 
 directeur van ABZ.
• Ziekte en verzuim van lessen geeft géén  
 recht op gedeeltelijke of gehele terug-
 betaling van het cursusgeld.
• Lessen die wegens ziekte van de 
 docenten uitvallen, worden zoveel 
 mogelijk ingehaald. Indien dit niet 
 mogelijk is en er meer dan 3 lessen zijn 
 verzuimd is restitutie van het resterende 
 cursusgeld mogelijk. 

BIJDRAGEREGELING	MEEDOEN	VAN	
WEGWIJS+
Voor de minst draagkrachtigen is  er een 
vergoeding van het cursusgeld door de 
Gemeente mogelijk. Hiervoor is een 
speciale regeling, de bijdrageregeling 
Meedoen. Informatie hierover kun je krijgen 
bij Wegwijs +.
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EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	TALEN

ENGELS
Docent: Carolijn Waterschoot

Beginners	1-2
Engels leren verstaan en spreken in 
alledaagse situaties, dat is het doel van de 
Engelse lessen voor beginners: je voorstel-
len, de weg vragen, winkelen, uit eten gaan 
ect. De cursus beginners 1 is voor mensen 
die nog nauwelijks met Engels in aanraking 
zijn gekomen. We starten vooraan in een 
nieuw boek. Als je al enige ervaring met 
Engels begrijpen en/of spreken hebt kun je 
instromen bij beginners 2. Bij beide groepen 
wordt gebruik gemaakt van een Nederlandse 
lesmethode.  

Gevorderden	1-2-3
Bij deze groepen wordt gebruik gemaakt 
van een Engelse lesmethode. Deze methode 
koppelt dagelijks gebruikte gespreks-
onderwerpen direct aan de grammatica. 
Je gebruikt het geleerde meteen in levendige 
situaties. Het boek nodigt uit tot conversatie 
in het Engels. Gevorderden 1 is geschikt voor 
mensen die al op eenvoudige wijze in de 
alledaagse situaties in het Engels kunnen 
communiceren. Bij de cursus voor 
gevorderden 2 worden de onderwerpen waar 
we over praten wat uitgebreider en leer je 
om wat te kunnen vertellen over persoon-
lijke ervaringen. Bij gevorderden 3 worden de 
leesteksten langer, de woordenschat 
uitgebreider en de onderwerpen 
gevarieerder. Ook hier converseren we aan 
de hand van het boek maar is er ook 
ruimte voor onderwerpen die de cursisten 
zelf inbrengen.   

Indien je meer informatie wilt hebben over 
het niveau dan kun  je dit nalezen op 
www.erk.nl .                

De beginnerscursusen zijn op ERK 
niveau A1-A2.                                                                                                     
De gevorderden cursussen zijn op ERK 
niveau A2-B1-B2

Prijs  € 146,50
Extra:  leerboeken voor eigen 
  rekening. Je hoeft nog geen  
  boeken aan te schaffen voor 
  de eerste les! 
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week

Code:  1611 beginners 2 
Dag en tijd: woensdag 09.00- 10.15 uur 
Start: 27 september 2017

Code:  1612 gevorderden 1
Dag en tijd:  woensdag 10.15-11.30 uur 
Start: 27 september 2017

Code:  1613 gevorderden 1
Dag en tijd:  donderdag 09.00-10.15 uur 
Start: 28 september 2017

Code:  1614 gevorderden 2
Dag en tijd:  dinsdag 10.15 -11.30 uur 
Start: 26 september 2017

Code:  1615 gevorderden 2
Dag en tijd:  donderdag 10.15-11.30 uur 
Start:  28 september 2017

Code:  1616 gevorderden 3
Dag en tijd:  dinsdag 09.00-10.15 uur
Start: 26 september 2017

Indien er voldoende belangstelling is start er 
een beginnersgroep (tijdstip in overleg).
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FRANS		                                                         
Docent: Anneke van der Burg

Vind je Frankrijk ook zo’n mooi land en zou je 
graag wat meer contact willen met de Fran-
sen zelf? Dan is dit je kans om Frans te leren 
of je kennis van het Frans te vergroten. 
Er wordt gewerkt met de methode 
“Perspectives”. Dit is een zogenaamde 
communicatieve methode, waarin veel 
aandacht wordt gegeven aan het spreken van 
het Frans. Je leert je redden in alledaagse 
situaties, en daarnaast is er veel aandacht 
voor de Franse cultuur. Natuurlijk komt ook 
de grammatica uitgebreid aan bod. 
De lessen worden gegeven op vier 
verschillende niveaus.

Beginners:
Perspectives nieuw Tekstboek 1, 
ISBN 978 94 6030 2442
Perspectives nieuw Werkboek 1, 
ISBN 978 94 6030 2459

Gevorderden:
Perspectives nieuw Tekstboek 2, 
ISBN 978 94 6030 2473
Perspectives nieuw Werkboek 2, 
ISBN 978 94 6030 2480

Franse conversatie
Heb je een goede kennis van het Frans, en 
wil je jouw spreekvaardigheid vergroten of 
onderhouden, dan kun je instromen in de 
zogenaamde “Classe Supérieure”. Aan de 
hand van teksten met vragen over diverse 
onderwerpen wordt in het Frans 
gediscussieerd. Waar nodig wordt de 
grammatica opgefrist en idioom aangevuld.

Prijs:  € 146,50
Extra:  leerboeken zijn voor eigen 
  rekening. 
Duur:  25 x 1¼ uur per week

Code:  1111 beginners 
Dag en tijd: donderdag 19.00 - 20.15 uur 
Start: 28 september 2017

Code:  1112 gevorderden
Dag en tijd: donderdag 20.30 - 21.45 uur 
Start: 28 september 2017

Code:  1113 conversatie
Dag en tijd: maandag 11.15 - 12.15 uur 
Start: 25 september 2017

FRANS VAKANTIECURSUS 
Docent: Anneke v.d. Burg

Deze korte cursus is voor iedereen die regel-
matig in Frankrijk op vakantie gaat en zich 
daar beter verstaanbaar wil kunnen maken. 
Of misschien heb je er wel familie wonen 
en wil je toch enkele zinnetjes Frans leren. 
We gaan tijdens deze tien bijeenkomsten 
vooral praktisch aan de slag met een leuk 
werkboek waar je nog veel aan zult hebben 
tijdens je uitstapjes in Frankrijk. 

Prijs:  € 80,00
Extra:  lesboek  Frans a la carte, 
  vakantiecursus voor 
  beginners 
  ISBN 9789460301582 
  ca. € 23,00
Duur:  10 x 1 ½ uur per week

Code:  1115
Dag en tijd: woensdag 19.00 – 20.30 uur 
Start: 4 oktober 2017

Code: 1116
Dag en tijd:  woensdag 19.00 – 20.30 uur 
Start: 1 januari 2018

EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	TALEN
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ITALIAANS
Docent: Adrienne Notten

Deze cursus is voor iedereen die in Italië de 
mensen wil leren verstaan en deze 
prachtige taal zelf wil leren spreken. 
Na het eerste jaar, waarin de uitspraak en de 
basisgrammatica behandeld worden, kan de 
cursist zich met eenvoudige zinnetjes redden 
in alledaagse situaties, In het 2de en 3de en 
eventueel volgende jaren wordt de kennis 
van de grammatica, de luister- lees-  en 
spreekvaardigheid verder uitgebreid. 
Bij beginners 1, 2 en 3  wordt gewerkt met 
het boek “Allegro 1” en “Ci vediamo presto 1”. 
Bij gevorderden 1 en 2 wordt gewerkt met 
het boek “Contatto” 2B.

Prijs:  €  146,50
Extra: tekst- en werkboek zijn voor 
  eigen rekening (ca. € 35,00 
  per boek; min. 2 jaar)
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week

Code:  2011 beginners 1
Dag en tijd: maandag 12.15 - 13.30 uur
Start:  25 september 2017 

Code:  2012 beginners 2
Dag en tijd: woensdag 10.45 - 12.00 uur 
Start: 27 september 2017 

Code:  2013 beginners 3
Dag en tijd: woensdag 09.15 - 10.30 uur 
Start:  27 september 2017 

Code:  2014 gevorderden 
Dag en tijd: maandag  11.00 - 12.15 uur 
Start:  25 september 2017 

Code:  2015 gevorderden 
Dag en tijd: maandag  09.30 - 10.45 uur, 
Start: 25 september 2017 

SPAANS
Docent:  Andzia van Veldhoven

Op vakantie naar het zonnige Spanje?  
Verliefd op een knappe Colombiaan, of een 
mooie Mexicaanse? Een huisje aan de Costa 
Blanca? Een reis door Zuid-Amerika. 
Redenen genoeg om Spaans te willen leren! 
In de beginnerscursussen werken we met 
het boek ‘Aula Internacional 1’. 
Zowel spreek-, luister-, schrijf- als lees-
vaardigheid komen aan bod. Gedurende de 
cursus breiden we onze woordenschat uit. 
We maken kennis met de Spaanse 
grammatica en we oefenen veel om meteen 
vanaf het begin kleine gesprekjes te kunnen 
voeren. Je zult zien dat je je al snel aardig 
weet te redden in de Spaanse taal!

Prijs:  € 146,50
Extra:  leerboeken zijn voor eigen 
  rekening. 
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
 
Code:  2311 beginners 2
Dag en tijd: dinsdag 20.00 – 21.15 uur 
Start: 26 september 2017 

Code:  2312 beginners 3
Dag en tijd: dinsdag 18.45 – 20.00 uur  
Start: 26 september 2017

EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	TALEN
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SPAANS	VAKANTIECURSUS
Docent:  Andzia van Veldhoven

In de vakantiecursus werken we met het 
boek ‘Spaans à la carte’. Deze methode legt 
de nadruk op woordenschat en 
communicatie. Op een ontspannen en 
speelse manier oefenen we met situaties die 
je kan tegenkomen op vakantie in Spanje of 
Spaans-Amerika, zoals uit eten gaan, 
winkelen, reizen met het openbaar vervoer, 
iets huren of reserveren

Prijs:  € 80,00
Extra:  leerboek is voor eigen 
  rekening (ca. € 23,00). 
Duur:  10 x 1 ½  uur per week

Code:  2313 
Dag en tijd:  dinsdag 16.45 - 18.15 uur 
Start:  3 oktober 2017

Code:  2314 
Dag en tijd:  dinsdag 16.45 - 18.15 uur 
Start: 6 februari 2018

EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	TALEN	

LEERPUNT
Docent: Tünde Bos (KW1C)

Na de zomervakantie start er in gebouw 
Rozenoord weer het Leerpunt Vught voor 
volwassenen. Het Leerpunt Vught wordt 
verzorgd door het Koning Willem I College in 
opdracht van de gemeente Vught.

Wat kun je bij het Leerpunt Vught leren?
• Lezen en schrijven met de computer
• Een goede email schrijven
• Rekenen
• Lezen en voorlezen
• Een formulier invullen
• Briefjes schrijven
• Nederlands spreken en verstaan
• Spelling
• Opbouw van zinnen

Prijs: € 20,00
Duur: 10 x 3 uur per week
Dag en tijd: woensdag 09.00–12.00 uur
Locatie: Rozenoord, 
  St. Elisabethstraat 1-B

Wil je meer weten over het Leerpunt?
Bel met het Leerpunt Vught: 06 434 77 535
Of via e-mail leerpuntvught@kw1c.nl
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FILOSOFIE
Docent: Jan van der Linden

Na problemen met zijn gezondheid heeft 
Jan van der Linden (oud-docent 
Maurick-College) het afgelopen jaar er alles 
aan gedaan om weer Filosofie te kunnen 
geven. Zo wil en kan hij weer zijn grote 
kennis delen met anderen.

De vraag “wat is filosofie” is moeilijk te 
beantwoorden. Het lijkt alsof daar evenveel 
meningen en opvattingen over zijn als er 
filosofen bestaan. Waar houden filosofen zich 
mee bezig? Waartoe dient filosofie?

Filosofie is het kritisch en beargumenteerd 
nadenken over de wereld en over onze eigen 
plaats daarbinnen. Je probeert met behulp 
van je ratio wijzer te worden door vragen te 
stellen en ze te beantwoorden. Deze vragen 
kunnen overal over gaan. Over hoe we 
moeten leven en handelen (ethiek), wat is 
waar en onwaar of over hoe we samenleven. 
Als alledaagse zekerheden en evidenties 
problematisch worden, dan begint het 
filosoferen. 

Tijdens deze cursus starten we met kennis-
maken en een inventarisatie van de onder-
werpen die leven onder de deelnemers. 
Vanuit de praktijk zullen we de theorie 
benaderen. 

Prijs:  € 50,00
Duur:  8 x 2 uur per week
Code:  2610 
Dag en tijd: vrijdag 10.00 – 12.00 uur 
Start:  oktober 2017

GELD OP ORDE
Docenten: Ankie Spierings en Rianne Hollants

Wil je meer inzicht in je financiën? Moet je 
met minder geld rondkomen? Of wil je 
slimme tips, zodat het wellicht ook mogelijk 
is om wat geld opzij te zetten.

Omgaan met geld, het lijkt makkelijk. 
Je ontvangt maandelijks inkomen, betaalt 
de rekeningen en daarnaast zijn er grote en 
kleine uitgaven. Toch vragen veel mensen 
zich regelmatig af waar het geld blijft en hoe 
ze een beetje geld overhouden.  

Tijdens de bijeenkomsten van de cursus 
“Geld op orde” krijg je meer grip op je 
financiële huishouding. Je leert doelen te 
stellen en we proberen gewoontegedrag te 
doorbreken. Door deze cursus krijg je meer 
inzicht in je financiën en leer je de 
financiën eenvoudig te organiseren. Dat geeft 
een rustig gevoel. We gaan vooral praktisch 
aan de slag en wisselen veel ervaringen uit.

Onderwerpen die aan bod komen: overzicht 
in inkomsten en uitgaven, het kasboek, 
de administratie op orde, verzekeringen, 
sparen, lenen, verleidingen de baas, slimme 
bespaartips en  welke regelingen zijn er in 
Vught (de sociale kaart). Maar je kunt ook 
zelf aangeven waar je meer over wilt weten.

Prijs:  € 10,00
Duur: 5 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)  
  en een terugkombijeenkomst
Code: 4210 
Dag en tijd: donderdag 19.30 – 21.30 uur
Start: 28 september 2017
Bijzonderheden: lesmateriaal (werkboek 
  “omgaan met geld” van 
  NIBUD) en een kop koffie/
  thee tijdens de bijeenkomst is 
  inbegrepen
 

EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	OVERIG
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IN	GESPREK	MET	ELKAAR
Docent: Thérèse Verbiest

Thérèse weet als geen ander om met elkaar 
over allerlei onderwerpen in gesprek te gaan 
en daarmee te komen tot waardevolle en 
interessante bijeenkomsten. 
We starten met een nieuwe groep die door 
omstandigheden behoefte hebben om over 
zingeving, gevoelens en verlies te praten.
Tijdens deze bijeenkomsten maak je kennis 
met Thérèse, met elkaar en ga je samen in 
gesprek over deze thema’s. Thérèse maakt 
gebruik van diverse werkvormen zoals spel, 
schrijven en muziek.
Het zou mooi zijn als na deze zes 
bijeenkomsten de deelnemers elkaar blijven 
ontmoeten, eventueel  onder begeleiding van 
een vrijwilliger.
 
“Oog en oor hebben voor elkaar kan het 
geheim zijn om je gelukkiger te voelen”
                                                                                                    
Prijs: € 25,00
Code: 1602
Dag en tijd: woensdag 10.00 – 12.00 uur
Start: 25 oktober 2017

KUNSTGESCHIEDENIS: MODERNE KUNST
Docent: Christ School

In deze cursus wordt per les één 
kunstenaar of architect uit de laatste 
honderd jaar behandeld.
We volgen de ontwikkeling van diens werk en 
proberen aan te geven wat zijn stijl, 
onderwerpen en vernieuwingen zijn geweest. 
Daarnaast kijken we tot welke stroming, 
figuratief  of abstract, zijn of haar werk 
behoort. De cursus staat niet bol van allerlei 
namen en jaartallen, maar gaat vooral over 
het kijken naar, het analyseren van en meer 
begrijpen van moderne kunst en 
architectuur.

Prijs:  € 103,00
Extra:  in gezamenlijk overleg 
  eventueel museumbezoek.
Duur:  14 x 2 uur (1 x per 14 dagen)

Code:  2711 
Dag en tijd:  donderdag 10.00 – 12.00 uur
Start:  21 september 2017

EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	OVERIG
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LEESCLUB
Docent: Mabel Goossens
 
We gaan acht boeken lezen, een boek per 
maand. Je hebt dus ruim de tijd om het boek 
te lezen. De boeken zijn gekozen rond een 
thema. Dit jaar gaan we de werkelijkheid 
bekijken door de boeken. Elk boek geeft de 
lezer een kijk op de wereld, een perspectief, 
een of meerdere kanten van een situatie.
We gaan in de boeken een vader ontmoeten, 
een opa, een vrouw in een straat in Londen, 
een immigrant in België. We gaan zelfs even 
naar een andere wereld. Nieuwe boeken 
brengen nieuwe perspectieven, nieuwe 
ervaringen. Ervaringen die je kunt komen  
delen in de leesclub.

Prijs:  € 75,00
Extra:  leengeld boeken € 16,00

Code :   2112 
Dag en tijd:  vrijdag 14.30 - 16.00 uur 
duur:  8 x1 ½  uur (1 x per maand)
Start:  6 oktober 2017

Code:   2113 
Dag en tijd:  vrijdag 14.30 - 16.00 uur
Duur:  8 x1 ½  uur (1 x per maand)
Start:  13 oktober 2017

C

EDUCATIEVE	CURSUSSEN	/	OVERIG
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CREATIEVE CURSUSSEN
                                    

BLOEMSCHIKKEN
Docent: Netje van de Ven

In deze cursus leer je de grondbeginselen 
van het bloemschikken en maken we mooie 
bloemstukken met verse bloemen en blad. 
Je maakt kennis met allerlei materialen die 
we kunnen gebruiken tijdens het schikken. 
Tevens leer je ook de namen van bloemen en 
bladeren, altijd leuk om te weten. De docent 
probeert ook jouw eigen creativiteit te prik-
kelen. In principe maken we iedere keer iets 
nieuws en houdt de docent ook rekening met 
de seizoenen, de feestdagen en de trends. In 
een gevarieerd programma van 12 lessen 
komen onderwerpen aan bod, zoals inspiratie 
uit de natuur, de klassiekers en decoratief. 
En natuurlijk staat gezelligheid voorop. 
Bij de kosten zitten alle bloemen inbegrepen. 
De docent vraagt wel om een ondergrond 
mee te brengen zoals een schaal of pot en 
soms hedrablad. Dit wordt per keer bespro-
ken. Tevens zorg je zelf voor een allesknipper 
(eventueel via de docent aan te schaffen). 

Prijs:  € 180,00
Duur:  12 x 2 uur (1 x per 14 dagen)

Code:  4111 
Dag en tijd:  dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Start:  3 oktober 2017

Code:  4112 
Dag en tijd:  dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Start:  26 september 2017

Code:  4113 
Dag en tijd:  woensdag 09.30 - 11.30 uur
Start:  27 september 2017

Prijs:  € 105,00
Duur:  7 x 2 uur (1 x per maand)
Code:  4114 
Dag en tijd:  woensdag 09.30 - 11.30 uur
Start:  4 oktober  2017

FOTOGROEP
Docent: Hans van Eeuwijk

Je bent al op de hoogte van de basisbegin-
selen van je digitale camera, maar vindt het 
leuk om in een groep je ervaring verder uit 
te diepen wat betreft compositie, belichting, 
sluitertijden etc. Daarnaast besteden we 
aandacht aan de artistieke kant van de foto-
grafie en behandelen in thema’s portretten, 
natuur, sport etc. Dit bepalen we in overleg. 
We starten de eerste keer in het leslokaal 
van gebouw Rozenoord. Daarna gaan we om 
en om op locatie fotograferen en de keer 
erna bespreken en instructie in het leslokaal. 

Prijs:  € 77,50
Duur:   7 x 2 ½ uur (1 x per maand  
  oktober - april)

Code:  6111 
Dag en tijd:  dinsdag 13.30 - 16.00 uur
Start:  10 oktober 2017

HOUTBEWERKEN                                        
Jan Vugts 

Op maandag- of woensdagochtend kan er 
in de houtwerkplaats gewerkt worden. Deze 
ochtenden zijn er vrijwilligers aanwezig die 
hulp en uitleg kunnen bieden. Echter enige 
ervaring met gereedschappen en machinaal 
werken is gewenst. Als deelnemer kun je 
aan eigen werkstukken werken of meubels 
restaureren. Je zorgt zelf voor hout, potlood, 
duimstok e.d. Overige gereedschappen en 
machines zijn aanwezig. Je neemt na afloop 
je eigen werkstukken weer mee naar huis. 

Prijs:  € 90,00
Extra:  voor hout en (speciale) 
  schroeven/spijkers dient men 
  zelf te zorgen.
Duur: 12 x 2 ½ uur
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Code:  7211 
Dag en tijd:  maandag 09.00 - 11.30 uur
Start:  2 oktober 2017

Code:  7212 
Dag en tijd:  woensdag 09.00 - 11.30 uur
Start: 4 oktober 2017

HOUTBEWERKEN - VRIJ WERKEN

Vanaf 2 oktober is het iedere maandag- en 
woensdagochtend tijdens het houtbewerken, 
voor mensen met ervaring in de houtwerk-
plaats, mogelijk om vrij te werken in de 
werkplaats. U dient zich hiervoor vooraf per 
keer aan te melden. Er is dan begeleiding in 
de werkplaats.  

Prijs:  € 10,00 per keer (2 ½ uur)

KERAMIEK / BOETSEREN                       
Docent: Ank Zachariasse

Met klei werken is een fijne ontspannen 
bezigheid. Alle cursisten werken op eigen 
niveau aan datgene wat ze graag willen 
maken. Boeken, tijdschriften en bijeen 
gespaarde plaatjes inspireren genoeg om tot 
een eigen vorm of stijl te komen. We hebben 
daarvoor natuurlijk de nodige hulpmiddelen 
zoals gips- en schaalvormen maar objecten 
kunnen ook d.m.v. handvormen ontstaan.
Alle nieuwe cursisten krijgen in het begin 
wat technische lessen om met kleiringen, 
uitrollen  of uithollen de klei te leren kennen. 
Decoratie technieken, kleurpigmenten en 
glazuren behandelen we in de loop van de 
cursus. Al snel kun je omgaan met de aan-
geleerde vaardigheden en kun je zelfstandig 
aan de slag.

Prijs:  € 175,00
Extra:  Kosten van de klei reken je bij 
  de docent af. Standaard 
  glazuren zijn aanwezig en 
  behoren bij het cursusgeld 
  evenals het bakken (2x) van 
  de objecten. Voor speciale 
  materialen, die niet 
  standaard aanwezig zijn, 
  zorg je zelf.
Duur:  24 x 2 ½ uur
Code:  7611 
Dag en tijd:  donderdag 13.30 - 16.00 uur
Start:  21 september 2017

MOZAÏEK EN MEER       
Docent: Ine Boselie

Met mozaïek van tegeltjes, spiegels, kralen, 
stenen e.d. kun je de meest fraaie objec-
ten versieren en een bijzondere uitstraling 
geven. Ine Boselie heeft veel ervaring met 
het werken met mozaïek op verrassende 
manieren. Liefst afwijkend van de standaard. 
Maar het kan ook gewoon een leuke spiegel 
of dienblad zijn.  
Voorop staat dat deze ochtend ieder doet 
wat hij/zij wil en er met veel plezier wordt 
gewerkt. Voor degene die haar kennen en 
nog graag met klei werken; in combinatie 
met andere materialen kan er naar eigen 
inspiratie van alles gecreëerd worden zoals 
vlinders, dierfiguren of maskers. Ook mooi in 
combinatie met mozaïek. Geïnspireerd door 
je eigen interesse; de mogelijkheden zijn 
eindeloos!

Prijs:  € 90,00
Extra:  materiaalkosten
Duur:  10 x 2 ½ uur

Code:  4811 
Dag en tijd:  dinsdag 09.00 - 11.30 uur
Start:  26 september 2017

CREATIEVE CURSUSSEN
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ONTDEK HET ITALIAANSE TERRAZZO-
MOZAIEK
Docent: Lily van Nunen

Tijdens deze cursus maak je een origineel 
terrazzo (pannen) onderzetter wat ook een 
mooi sieraad op je tafel is. Van 2002 tot 2009 
heeft Lily bij ABZ de marmer-mozaïek-
cursus gegeven. Daarna is ze verhuisd naar 
Noord-Italië vlak bij de beroemde mozaïek-
school in Spilimbergo. Eind september tot 
eind december komt ze speciaal naar 
Nederland om deze cursus te geven. 

Dit kunstwerkje met ingelegde marmer 
mozaïek maak je zoals de terrazzowerkers 
uit Noord Italië dit vervaardigen. Je kunt je 
eigen persoonlijke afbeelding maken. 
Extra verrassend voor je als je bijvoorbeeld 
je eigen huisdier maakt in steen of een 
andere persoonlijke afbeelding .
Je maakt eerst je afbeelding in marmer 
mozaïek. Hierna stort je het gereed 
gekomen mozaïek in terrazzo-korrels, 
gemengd met cement. Zowel het mozaïek, 
cement en terrazzo korrels kunnen in 
diverse kleuren gemaakt worden. Na een 
week uitharden van je eigen persoonlijke 
creatie word je onderzetter of schilderij 
gepolijst en je werkstuk is klaar. 

Prijs:  € 100,00
Extra:  materiaalkosten € 50,00 
  (afrekenen aan docent)
Duur:  10 x 2 ½ uur

Code:  4815 
Dag en tijd:  woensdag 09.00 - 11.30 uur,  
  13.00-15.00u of 
  van 19.00-21.30 uur
Start:  11 oktober  2017
Locatie: Helvoirtseweg 100, Vught

SPEKSTEEN BEELDHOUWEN
Docent: Joke Dirkx

In deze cursus werken we met het vrij zachte 
stenen die in diverse kleuren verkrijgbaar 
zijn. Speksteen is te bewerken met zagen, 
raspen, vijlen en schuurpapier. We starten 
met grof gereedschap en brengen daarmee 
de ruwe vorm in de steen. Door steeds fijner 
te werken ontstaat het gewenste resultaat.
Na het schuren en het polijsten met water-
proof schuurpapier komt de eigenlijke kleur 
van de steen naar boven. Op deze manier 
maken we ons de techniek eigen. 
We ontdekken de mogelijkheden van het 
materiaal en de gereedschappen. We laten 
ons inspireren door de vorm van de steen of 
we werken met een afbeelding als 
uitgangspunt. We maken zowel figuratieve 
als abstracte beelden, afhankelijk van ieders 
voorkeur. Zo komen we tot prachtige, unieke 
en vooral persoonlijke resultaten. 
Op vrijdag is een groep die wekelijks werkt 
en op woensdagmiddag om de week.

Prijs:  € 175,00 
Extra:  afhankelijk van de grootte en 
  soort steen € 2,00 -  € 2,50 
  per kilo) en eventueel 
  sokkels. Er zijn stenen 
  verkrijgbaar bij de docente, 
  maar een eigen speksteen 
  meebrengen kan ook.
Duur:  25 x 2 ½ uur
Code:  5111  
Dag en tijd:  vrijdag 9.30 - 12.00 uur 
Start:  29 september 2017

Prijs:  € 97,50
Duur:  12 x 2½ uur (1 x per 14 dagen)
Code:  5112 
Dag en tijd:  woensdag 13.30 - 16.00 uur 
Start:   11 oktober 2017

CREATIEVE CURSUSSEN
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ILLUSTREREN
Docent: Saskia van Oversteeg

In een prettige sfeer maak je kennis met 
illustreren, de grote passie van de docent. 
Je leert wat je met illustreren kunt en hoe 
veelzijdig en afwisselend het is om een 
illustratie te maken. 
Met verschillende technieken en materialen 
zullen we diverse illustraties maken. 
We gaan o.a. schilderen met acryl en/of 
waterverf, kleuren met kleurpotlood,  
tekenen met pen en inkt.
De illustraties worden gemaakt bij een 
verhaal, een krantenartikel, een woord, een 
gedicht, een scene uit een (kinder)boek en 
eventueel bij een zelfgeschreven verhaal of 
gedicht. Je leert hierdoor bij verschillende 
soorten tekst en voor steeds ander publiek, 
telkens een ander soort illustratie te maken. 
Zo kom je er ook achter wat je het beste ligt. 
Bij een mogelijk vervolg gaan we werken aan 
het verder ontwikkelen van een eigen stijl.

Cursusprijs:  € 240,00
Duur:  24 x 2 ½ uur
Code:  5611 
Dag en tijd:  maandag 19.30 – 22.00 uur
Start:  9 oktober 2017

Cursusprijs:  € 60,00
Duur:  6 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Code: 5 614 
Dag en tijd:  dinsdag 19.30 – 22.00 uur
Start:  26 september 2017

Cursusprijs:  € 120,00
Duur:  12 x 2 ½ uur
Code:  5612 
Dag en tijd:  donderdag 09.00 – 11.30 uur
Start:  28 september 2017

Code:  5613 
Dag en tijd:  donderdag 09.00 – 11.30 uur
Start:  11 januari 2018

KENNSMAKEN MET TEKENEN EN 
SCHILDEREN
Docent: Saskia van Oversteeg

In deze korte cursus, bedoelt voor beginners, 
maak je kennis met de verschillende manie-
ren van tekenen, illustreren en schilderen. 
Je gaat verdeelt over 8 lessen aan de slag 
met potlood, pen en inkt of fineliner, 
acrylverf, aquarel of olieverf. Met deze 
verschillende materialen maak je kort kennis 
waarbij tevens wordt ingegaan op bijvoor-
beeld modeltekenen, illustreren bij tekst of 
schilderen aan de hand van stilleven of vrije 
expressie. 

In deze lessen gaat de docent samen met je 
op zoek welke techniek bij je past. Persoon-
lijke begeleiding en ontwikkeling staat hierin 
voorop. Heb je een techniek gevonden die jou 
aanspreekt, dan kun je dat verder ontwikke-
len.

Cursusprijs:  € 100,00
Duur:  8 x 2 ½ uur
Code:  5715 
Dag en tijd:  dinsdag 09.00 – 11.30 uur
Start:   3 oktober  2017

Code:  5716 
Dag en tijd:  dinsdag 09.00 – 11.30 uur
Start:   16 januari 2018

CREATIEVE	CURSUSSEN	/	TEKENEN	EN	SCHILDEREN
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PORTRET- EN MODELTEKENEN             
Docent: Hans van Eeuwijk

Technische vaardigheden en verdere ont-
wikkeling van het waarnemingsvermogen 
staan bij deze cursus op het programma en 
wel doordat je je in het ontwerp portret- en 
modeltekenen specialiseert. Bij evaluatie van 
de werkstukken komen veel facetten aan de 
orde, de verdere ontwikkeling van de eigen 
vormtaal neemt hier een belangrijke plaats 
in. Ook in deze cursus staan de verkenningen 
in de diverse technieken en materialen cen-
traal en kun je op eigen niveau werken.

Prijs:  € 196,00
Extra: modelkosten, te voldoen bij
  aanvang van de cursus aan 
  de docent. Dit komt neer 
  op gemiddeld € 2,00 per 
  week. Tegen vergoeding zijn 
  verschillende papiersoorten 
  te verkrijgen. Schildersezels 
  zijn aanwezig, alle andere 
  materialen dienen zelf te 
  worden aangeschaft.
Duur:  28 x 2 ½ uur

Code:  5811 
Dag en tijd:  donderdag 09.00 - 11.30 uur
Start:  28 september 2017

SCHILDEREN MET ACRYL EN AQUAREL
Docent: Patrice van Halder-Vermeer

In deze cursus wordt aandacht besteed aan 
de technieken van  aquarelleren en schilde-
ren met acrylverf, zowel voor beginners als 
voor gevorderden. Door middel van kleurge-
bruik, contrasten en manier van waarnemen 
wordt gezocht naar “een eigen handschrift”. 
Stillevens en vrije opdrachten wisselen 
elkaar af. Zowel individuele- als groeps-
opdrachten worden aan het eind van elke les 
geëvalueerd. Natuurlijk is er ook ruimte om 
te werken met andere materialen.

Prijs:  € 175,00
Extra:  tegen vergoeding zijn ver
  schillende papiersoorten 
  verkrijgbaar. Schildersezels 
  zijn aanwezig, alle andere 
  materialen dienen zelf te 
  worden aangeschaft.
Duur:  25 x 2 ½ uur

Code:  5511 
Dag en tijd:  maandag  09.00 - 11.30 uur
Start:  25 september 2017

Code:  5512 
Dag en tijd:  maandag  12.00 - 14.30 uur
Start:  25 september 2017

CREATIEVE	CURSUSSEN	/	TEKENEN	EN	SCHILDEREN
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SCHILDEREN IN JOUW STIJL MET OLIEVERF
Docent: May van Heijst

Schilderen is werken met je gevoel. In deze 
cursus ga je in een vertrouwde sfeer 
ontdekken wat jouw manier van schilderen is 
en waardoor jij geïnspireerd wordt. 
Met hulp van een afbeelding, gedicht, lied 
komen we tot een onderwerp van je 
schilderij. De docent gaat samen met je 
kijken welke techniek jou past en/of waar 
je van kunt leren. Jij als cursist staat hierbij 
centraal met jouw voorkeuren en wensen. 
Studie vormt een belangrijk onderdeel van 
de cursus.  We gebruiken mogelijk ook 
andere materialen zoals houtskool, inkt,  
acrylverf.

De ervaring leert door als groep met een 
zelfde thema te werken, je elkaar inspireert 
en van elkaar leert. Ieder heeft de vrijheid 
om zijn eigen onderwerpen te kiezen.
 
Prijs:  € 175,00
Extra:  tegen vergoeding zijn  
  verschillende papiersoorten 
  te verkrijgen. Schildersezels 
  zijn aanwezig, alle andere 
  materialen dienen zelf te  
  worden aangeschaft.
Duur:  25 x 2 ½ uur
Code:  5713 
Dag en tijd:  woensdag 09.00 - 11.30 uur
Start:  27 september 2017

TEKENEN EN SCHILDEREN N.A.V. EEN 
THEMA
Docent: Jeanette van Dun 

In deze cursus kan gewerkt worden naar 
aanleiding van een thema. De onderwerpen 
zijn divers en verschillende schilderstijlen 
kunnen hierbij aan bod komen. Er wordt dan 
in blokken van 4 à 5 bijeenkomsten gewerkt.  
Eerst wordt het thema verkend door 
middel van zoeken naar beeldmateriaal 
en het maken van schetsen, tekeningen of 
andere voorstudies. Daarna kan men het 
uitwerken op een groter formaat papier, 
doek of paneel met acrylverf, aquarelverf of 
olieverf op waterbasis. Men kan ook teken-
materialen gebruiken zoals potloden, 
pastelkrijt of pen en inkt. De docent helpt 
met de technieken door middel van 
persoonlijke begeleiding. Het is een cursus 
waarbij jouw eigen voorkeur en interesse een 
belangrijke rol spelen.

Prijs:  € 210,00
Extra:  tegen vergoeding zijn 
  verschillende papiersoorten 
  te gebruiken. Schildersezels 
  zijn aanwezig, alle andere 
  materialen dienen zelf te  
  worden aangeschaft.
Duur:  30 x 2 ½ uur
Code:  5711 
Dag en tijd:  woensdag 13.00 - 15.30 uur
Start:  27 september 2017

CREATIEVE	CURSUSSEN	/	TEKENEN	EN	SCHILDEREN
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HAKEN, BREIEN…
Docent: Joyce Jansen-Muller

…borduren, patchwork ofwel teveel om op te 
noemen. Een cursus voor iedereen die graag 
creatief bezig wil zijn met textiel. 
Je kunt alleen je favoriete techniek 
beoefenen of nieuwe technieken aanleren. 
Je bent als cursist vrij om te maken wat 
je wilt. Een vest op maat haken, een muts 
breien, een mooi schilderijtje borduren, een 
patchwork kussenhoes maken.
Gezellig en leerzaam voor zowel de beginner 
als de gevorderde handwerker.

Prijs:  € 75,00
Extra: materialen schaf je zelf aan.  
  Van aanwezige materialen  
  kun je gebruik maken tegen  
  een kleine vergoeding.
Duur:  12 x 2 ¼ uur

Code:  4911 
Dag en tijd:  woensdag 14.00 - 16.15 uur
Start: 27  september 2017

Code:  4912 
Dag en tijd:  woensdag 14.00 - 16.15 uur 
Start:  10 januari 2018

HAKEN IN DE STIJL
Docent: Joyce Jansen-Muller

Ook geïnspireerd door ‘Mondriaan tot Vughts 
Design’? In deze cursus ga je uit van het 
beperkt kleurgebruik van De Stijl en de 
andere kenmerken die dit werk zo herken-
baar maken. Je gaat je eigen ontwerp 
bedenken en dit uitwerken tot een haak-
patroon. Denk bijvoorbeeld aan het 
ontwerpen en haken van een tas, kussen, 
pannenlap, hoesje voor je telefoon of tablet. 
Tijdloos en klassiek.

Prijs:  € 75,00
Extra: materialen schaf je zelf aan. 
  Voor de eerste les graag 
  meenemen papier (blanco 
  en evt. ruitjes), potlood, 
  kleurpotloden (rood, geel, 
  blauw, zwart).
Duur:  10 x 2 ½ uur
Code:  4913 
Dag en tijd:  donderdag 09.30 - 12.00 uur
Start:  28 september 2017

KLEDING MAKEN
Docent: Monique Donker

Heb je altijd al willen leren hoe je zelf kleding 
kan maken? Maar heb je moeite met 
patronen, maattabellen en naai-
beschrijvingen? Dan is deze cursus iets voor 
jou. Tijdens de cursus leer je hoe je een-
voudig een mooi en draagbaar kledingstuk 
kan maken. Op intuïtieve en natuurlijke wijze 
leer je onder professionele begeleiding je 
eigen ideeën uit te voeren. Al doende leer je 
hoe kleding in elkaar zit. Het belangrijkst is 
dat je leert dat naaien niet moeilijk is, maar 
leuk. Bovendien inspireer je elkaar en doe 
je naast veel gezelligheid ook nieuwe ideeën 
op!

Prijs:  € 192,00
Extra:  je zorgt voor je eigen stoffen 
  en naaigerei. Statiegeld 
  spoeltjes: € 1,00. 
  Naaimachines staan ter 
  beschikking.
Duur:  30 x 2 ½  uur
Code:  4612 
Dag en tijd:  donderdag  12.30 - 15.00 uur
Start:  28 september 2017

CREATIEVE	CURSUSSEN	/	TEXTIELE	WERKVORMEN
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VILTEN     
Docent: Carmen Hopmans

Vilten van wol is een oude techniek, een niet 
geweven stof ( vezel ) die ontstaat met 
behulp van warm water, zeep en wrijving. 
Vilt kan je verwerken tot allerlei producten. 
Centraal staat het proces in ontwerp en 
techniek, ideeën vertalen in vormgeving en 
vrij werk o.a. tassen, schalen, sjaals en nog 
veel meer, van ragfijn tot ruig werk. Een 
natuur product eenvoudig om gezet van 
natuur tot cultuur.
Materialen kunnen aan geschaft worden in 
de les. Je kunt ook je eigen wol meenemen.
De lessen zijn voor beginners en 
gevorderden.

Prijs:  € 146,00
Extra:  materiaal 
Duur:  13 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)

Code:  4711 gevorderden
Dag en tijd: maandag 13.30 – 16.00 uur
Start:  25 september 2017

Code:  4712 beginners
Dag en tijd:  maandag 13.30 – 16.00 uur
Start:  2 oktober2017

STRIPPENKAART ABZ 
  
Met deze strippenkaart heb je de moge-
lijkheid om 4 keer aan te schuiven bij een 
creatieve cursus waar nog plaats is. Op deze 
manier zit je niet aan een volledige cursus 
gebonden of kun je makkelijk een cursus 
uitproberen om te kijken waar jouw interesse 
ligt.  Maar ook voor mensen die veel op 
vakantie gaan, biedt de strippenkaart uit-
komst om zo toch eens aan te sluiten bij een 
groep. De strippenkaart kun je inzetten bij 
één groep en is twee maanden geldig. Bij een 
strippenkaart kun je géén aanspraak maken 
op restitutie bij ziekte of verzuim. 

Na de open dag is bekend bij welke cursus-
sen er nog plaats vrij is en de strippenkaart 
ingezet kan worden. 

Voor meer informatie, kantoor ABZ of per 
mail of telefonisch (zie achterzijde boekje).

Prijs:  € 45,00

CREATIEVE	CURSUSSEN	/	TEXTIELE	WERKVORMEN
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Prijs:  € 20,00
Code:  W104 
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur  
Datum:  30 oktober 2017 
Deelnemers:  10 - 12

BLOEMSCHIKKEN KERSTWORKSHOP 
Docent: Netje v.d. Ven

Onder leiding van onze docent bloem-
schikken ga je een mooi bloemstuk maken 
voor de Kerst. Een gezellige avond en iets 
moois om mee naar huis te nemen of cadeau 
te doen. Bloemen en ondergrond zijn 
inbegrepen bij de prijs. Neem wel een 
allesknipper of mesje mee.
 
Prijs: :  € 20,00
Code:  W105 
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur 
Datum:  18 december 2017
Deelnemers:  10 - 12

BLOEMSCHIKKEN PAASWORKSHOP 
Docent: Netje v.d. Ven

Tijdens deze workshop ga je een mooi 
bloemstuk maken voor Pasen. We gaan een 
mooi stuk maken, gevuld met voorjaars-
bloemen en natuurlijk voor wie het leuk 
vindt, eitjes en veertjes voor de paas-touch. 
Bloemen en ondergrond zijn inbegrepen bij 
de prijs. Neem wel een allesknipper of mesje 
mee.

Prijs:  € 20.00
Code:  W106 
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur 
Datum:  26 maart 2018
Deelnemers:  10 - 12

WORKSHOPS

ARMBANDJES KNOPEN
Docent: Joyce Jansen-Muller

Al tijden een hit bij jong en oud. 
Een vriendschapsbandje knopen van 
borduurgaren voor een vriend of vriendin, 
je kinderen, kleinkinderen. Of gewoon voor 
jezelf. Na een eenvoudig armbandje om de 
basisknoop goed onder de knie te krijgen, 
ga je aan de slag met een patroon waar je 
kraaltjes en een slotje aan toe kunt voegen. 
Een gezellige, kleurrijke, korte cursus.

Prijs:  € 25,00
Extra:  materialen neem je mee of 
  schaf je zelf aan na de eerste 
  les. Voor de eerste les is 
  kennismakingsmateriaal 
  aanwezig.
Code:  W110
Dag en tijd:  dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Data:  24, 31 oktober en 
  7 november 2017

Code:  W111
Dag en tijd:  dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Data:  16, 23 en 30 januari 2018

Deelnemers:  6 - 10

BLOEMSCHIKKEN HERFSTWORKSHOP 
Docent: Netje v.d. Ven

Een leuke avondworkshop bloemschikken 
waarbij het thema wordt  bepaalt door het 
jaargetijde herfst. Naast bloemen wordt er 
gewerkt met natuurlijke producten die je in 
de herfst in het bos vindt. 
Bij deze workshops zijn bloemen en onder-
grond inbegrepen. Neem wel een alles-
knipper of mesje mee.
 



24

FOTOGRAFEREN MET JE DIGITALE CAMERA
Docent: Hans van Eeuwijk

Tijdens deze korte cursus wordt je in vijf 
lessen vertrouwd gemaakt met je compact-
camera. Naast praktische bediening wordt 
ook een kort begin gemaakt met uitleg over 
compositie. Onderwerpen die aan bod komen 
zijn: belichten, flitsen, witbalans en andere 
cameraonderdelen.
Drie lessen bestaan vooral uit uitleg en 
uitproberen tijdens de les. De vierde les gaan 
we ergens op locatie fotograferen en deze 
foto’s worden de laatste les besproken.

Prijs:  € 50,00
Code:  W102 
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 - 21.00 uur
Data:  3, 10 en 24 oktober en 7 en 
  21 november 2017

Code:  W103  
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 - 21.00 uur
Data:  6 en 20 februari en 6 en 
  20 maart en 3 april 2018
Deelnemers:  6 – 9

HANDLETTERING
Docent: Saskia van Oversteeg

Met verschillende materialen en technieken 
leer je verschillende soorten letters, 
woorden en zinnen tekenen met daarbij 
eventueel een illustratie. Hoe werkt het?
Aan de hand van voorbeelden gaan we aan 
de slag. We beginnen bij het tekenen van 
verschillende soorten letters en experimen-
teren met verschillende materialen en in 
verschillende technieken. Daarbij kun je ook 
kleine tekeningetjes maken. Leuk om de 
tekeningetjes vervolgens samen met je zelf 
gekozen tekst te verwerken in bijvoorbeeld 
een menukaart, etiket, felicitatiekaart, 
uitnodiging etc.

Prijs:  € 20,00

Code:  W116 
Dag en tijd:  woensdag 19.30 - 22.00 uur
Data:  15 en 22 november 2017

Code:  W117 
Dag en tijd:  woensdag 19.30 - 22.00 uur
Data:  21 maart en 28 maart 2018
Deelnemers: 7-10

MACRAMÉ PLANTENHANGER
Docent: Joyce Jansen-Muller

Hoe leuk is het om een plant in je eigenge-
maakte plantenhanger op te hangen. Een 
mooi cadeau voor jezelf of een ander. Eerst ga 
je aan de slag met het leren van de basis-
knopen van macramé. Daarna ga je het 
geleerde toepassen naar eigen idee. Je keuze 
van kleur, pot, het wel of niet toevoegen van 
kralen maakt elke plantenhanger uniek.

Prijs:  € 25,00
Extra:  materialen neem je mee of  
  schaf je zelf aan na de eerste 
  les. Voor de eerste les is 
  kennismakingsmateriaal 
  aanwezig.

Code:  W113
Dag en tijd:  dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Data:  6, 13 en 20 maart 2018
Deelnemers:  6 – 10

SCHILDEREN MET BIJENWAS
Docent: Claire Strang

Schilderen met bijenwas staat bekend onder 
de naam Encausting Art. In het kort is dit 
schilderen met gekleurde bijenwas op 
speciaal papier met behulp van een warmte-

WORKSHOPS
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bron (strijkijzer). Wat werkelijk bijzonder is 
aan dit natuurlijke materiaal, is het mengen 
van kleuren. Deze zullen iedere keer uniek 
zijn en hiermee maak je zelf fascinerende 
werkjes op papier. Ontdek de mogelijkheden!
 
Prijs: :  € 10,00
Extra: materiaalkosten reken je bij
  de docent af (ca. € 5,00)
Code:  W118 
Dag en tijd:  vrijdag 09.30 - 12.30 uur 
Datum:  27 oktober 2017
Deelnemers:  6 - 9 deelnemers

STAPTEGEL MAKEN VAN MOZAIEK EN 
CEMENT 
Docent: Ine Boselie

Tijdens deze workshop ga je met je eigen 
taartvorm (van doorsnee 25 – 40cm, die je 
zelf meeneemt of bij de Kringloop haalt) 
onder leiding van Ine je eigen mozaïektegel 
leggen. We werken indirect en naar eigen 
fantasie. Je kunt werken met gekleurde 
tegeltjes, kralen, knikkers, kiezels etc.  
Na het leggen van je eigen patroon wordt de 
taartvorm gevuld met cement. Dit neem je 
mee naar huis en moet nog 4 dagen drogen. 
Na het openen van de taartvorm komt je 
eigen gemaakte staptegel tevoorschijn. 
Deze kun je decoratief in je tuin leggen.

Prijs:  € 18,00
Extra: materiaalkosten reken je af
  bij de docent (ca. € 4,00 - 7,00)
Locatie:  Vliertstraat 14, Vught
Code:  W107 
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur
Data:  2 en 9 oktober 2017

Code:  W108 
Dag en tijd:  dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Data:  6 en 13 maart 2018
Deelnemers: 4 - 7

VOORTBORDUREND OP HAKEN
Docent: Joyce Jansen-Muller

Borduren op je haakwerk wordt steeds 
hipper. Eenvoudige haakwerkjes worden 
helemaal opgefleurd of voorzien van een 
grappige afbeelding.
Een korte cursus, waar zowel het haken als 
het borduren aan bod komt.

Prijs:  € 25,00
Extra:  materialen neem je mee of 
  schaf je zelf aan na de eerste 
  les. Voor de eerste les is ken- 
  nismakingsmateriaal aanwezig.
Code:  W112
Dag en tijd:  dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Data:  14, 21 en 28 november 2017
Deelnemers:  6 - 10

WIJNPROEVEN WORKSHOP
Docent: Naomi Bisschop

Deze avond maak je kennis met een achttal 
verschillende lekkere betaalbare wijnen. Nao-
mi van de Vughtse Wijnkoperij vertelt over de 
herkomst, het rijpingsproces en de smaken. 
Daarnaast vertelt ze bij welke gerechten een 
wijn het beste tot zijn recht komt. En natuur-
lijk hoort daar een kaasje en stokbroodje bij. 
Dit najaar neemt Naomi je mee naar de 
Spaanse en Portugeese wijnen. In het voorjaar 
komen de Franse wijnen aan bod.

Prijs:  € 12,50
Dag en tijd:  donderdag 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Koestraat 35, Vught
Deelnemers:  10 – 12 of 20 – 24 

Code:  W114 
Datum:   23 november 2017

Code:  W115, locatie DePetrus 
Datum:  31 mei 2018

WORKSHOPS
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BEWEGEN EN GEZONDHEID 55+

GEZONDER LEVEN EN LUNCHEN
Docenten: Miriam Bonink en Willem Hoeve

Goede voeding, voldoende beweging, 
ontspanning en sociale contacten zijn vier 
pijlers om gezonder en gelukkiger ouder te 
worden. Deze korte cursus geeft je kennis, 
inzicht en tips om zelf eenvoudige stappen 
te kunnen zetten op het gebied van voeding, 
beweging en ontspanning. De lessen zijn 
interactief en gezellig en gericht op de 
vragen en aandachtspunten die vanuit de 
deelnemers komen. We sluiten iedere 
bijeenkomst af met een gezonde lunch 
waarbij praktische tips over gezonde voeding 
aan bod komen. 

Prijs:  € 24,00
Duur:  4 x 2 uur per week
Code: 5921
Dag en tijd: vrijdag van 11.00-13.00 uur 
Data: 13 en 27 oktober, 10 en 
  24 november 2017
Locatie: Rode Rik, Van Sonstraat  49a,
  Vught
Bijzonderheden: inbegrepen zijn de lunch en 
een kop koffie/thee en diverse materialen.

SAMEN KOKEN
Docent: Willem Hoeve

Ben je alleenwonend en vindt je het moeilijk 
om elke dag weer een gezonde maaltijd op 
tafel te zetten? Denkt je dat gezond eten 
duur is? Volg dan de cursus “Samen koken in 
Vught 55+” 

Tijdens de bijeenkomsten leer je een goed-
kope maar ook gezonde maaltijd te bereiden. 
Dit doe je in een groep van ongeveer 8-10 
personen.
Je kookt een maaltijd en eet deze gezellig 
samen op. Een aantal keer schuift er een 

gast aan die vertelt over activiteiten in Vught. 
Tevens geeft een voedingsdeskundige advies 
tijdens een supermarktrondleiding.

Prijs:  € 60,00
Duur:  8 x 2 ½ uur per week
Code: 5911 
Dag en tijd: dinsdag van 17.00-19.30 uur 
  en de eerste keer om 
  16.00 uur 
Data: 19 september, 3, 17 en 
  31 oktober, 7, 21 en 
  28 november en 
  19 december 2017
Locatie: Ikook, Helvoirtseweg 151,   
  Vught
Bijzonderheden: inbegrepen zijn de maal-
tijden, een kop koffie/thee en het kookboek 
‘lekker voor weinig’.

BEWEEG JE FIT: SENIORENGYM
Docenten: Eveline de Groot (dinsdag ) en
Rijk de Groot  (woensdag)

De filosofie van Beweeg je Fit is fit ouder 
worden. Om dit te realiseren is het wekelijks 
sporten in de gymzaal naar eigen vermogen 
een goede bijdrage. Onder leiding van een 
ervaren docent wordt er gerekt en gestrekt 
om alle spieren te activeren, afgewisseld met 
spel of andere bewegingsoefeningen. 
Soms wordt het programma muzikaal 
ondersteund. Dit allemaal onder het motto: 
meedoen met wat je lijf nog aankan, niet 
doen wat te veel van je vergt. Een druppeltje 
zweet kan geen kwaad, maar het is geen 
uitputtingsslag. Als je denkt, dat zou best 
wat voor mij zijn, kun je je opgeven of een 
keer aan een kennismakingsles meedoen.
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Prijs:  € 148,00 
Duur:  40 x 45 minuten
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, 
  Vught

Code:  8511 
Dag en tijd:  dinsdag 08.30 - 09.15 uur, 

Code:  8512 
Dag en tijd: dinsdag 09.30 - 10.15 uur

Code   8513 
Dag en tijd:  woensdag 09.30 – 10.15 uur, 

Code:  8514 
Dag en tijd:  woensdag 10.30 - 11.15 uur, 

PAS OP DE PLAATS
Docenten: Eveline de Groot (woensdag) en 
Jolanda Vlaminckx (dinsdag)

We gaan gezellig bewegen en we doen 
oefeningen die je op de plaats kunt doen. 
Zittend of staand.  Aangepast aan ieders 
fysieke mogelijkheden. De docent zal tijdens 
de les gebruik maken van verschillende 
materialen, zoals ballen, elastiek e.d. 
Even gezellig, sportief bezig zijn met elkaar.

Prijs:  € 38,00 
Duur: 10 x 45 minuten 
Code:  8520
Dag en tijd:  woensdag  10.15 - 11.00 uur, 
Locatie:  Rode Rik, Van Sonstraat 49a, 
  Vught

Code:  8521
Dag en tijd:  dinsdag 13.30 - 14.15 uur, 
Locatie:  gymzaal Cromvoirt, 
  Kerkweg 2, Cromvoirt

YOGA
Docent: Ceciel Scheltinga

Deze cursus wordt gegeven volgens de 
Hatha-yoga-methode, een van de vele 
vormen binnen de yoga. Deze yoga helpt 
een balans te vinden tussen spanning en 
ontspanning via beweging van het lichaam 
in de vorm van äsana’s of yoga-houdingen. 
Bij deze yoga ga ik ervan uit dat je spanning 
opslaat in je lichaam met name in je 
spieren, zo houd je meer spanning vast dan 
dat je in de gaten hebt. Door beoefening 
van de Hatha-yoga kun je hier een balans in 
vinden zodat je vitaler en evenwichtiger in 
je leven staat. In principe is de Hatha-yoga 
voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd 
of lichamelijke gesteldheid. Je begint rustig 
aan een äsana op te bouwen, waarbij je je 
eigen grenzen accepteert. De ademhaling is 
hier een belangrijk onderdeel van, waar dan 
ook extra aandacht aan gegeven wordt.

Prijs:  € 140,00 
Duur:  25 x 1 uur
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, 
  Vught

Code:  8011 
Dag en tijd:  maandag 14.30 - 15.30 uur, 
Start:  25 september 2017

Code:  8012 
Dag en tijd:  maandag 15.45 - 16.45 uur, 
Start:  25 september 2017
Deelnemers:  7 - 10

BEWEGEN EN GEZONDHEID 55+
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FOTOBOEK MAKEN
Docent: Gaab Vergeer

In deze korte cursus leer je hoe je een 
fotoalbum kunt maken van de foto’s die op 
je computer en/of je digitale camera staan. 
We werken met het gratis programma van 
de HEMA. Met dit programma kun je mooie 
achtergronden maken, kaders toevoegen 
en teksten bij de foto’s typen. Resultaat een 
blijvend herinneringsboek van jouw vakantie 
of een familiefeest met je eigen foto’s op 
fotopapier afgedrukt. 
Voor deze cursus neem je je eigen foto’s op 
een USB-stick mee (minimaal 40 stuks) om 
een fotoboek van te maken. Enige kennis van 
de computer is noodzakelijk.

Prijs: € 40,00 
Duur: 4 x 2 uur per week
Extra:  kosten van uw eigen album,  
  afhankelijk van de grootte en  
  het type

Code: 3830
Dag en tijd: vrijdag 10.15 – 12.15 uur
Start: 17 november 2017

Code: 3831
Dag en tijd: vrijdag 13.00 – 15.00 uur
Start: 23 maart 2018

KENNISMAKEN MET DE COMPUTER
Docent: Gaab Vergeer

Deze cursus is speciaal bedoeld voor 
mensen die nog geen of nauwelijks ervaring 
hebben op de computer. Tijdens deze cursus 
leer je in een rustig tempo van een 
deskundige docent de beginselen van 
Windows. Computerervaring is niet vereist. 
Het is wel raadzaam de behandelde stof 
thuis te herhalen. Op deze manier leer je 
het snelst! Tijdens de cursus gaan we eerst 
kennismaken met de apparatuur en de muis. 
Verder komt aan bod: knippen en plakken; 
opslaan en openen van documenten; mappen 
maken en achtergrond instellen en 
schermbeveiliging. Computers zijn 
beschikbaar, maar als je een eigen 
laptop hebt, is het raadzaam om deze mee te 
nemen.

Prijs: € 80,00
Duur: 8 x 2 uur per week
Extra:  kosten reader apart  € 7,50

Code: 3011 
Dag en tijd: vrijdag 13.00 – 15.00 uur
Start: 29 september 2017

Code: 3012 
Dag en tijd: maandag 13.00 – 15.00 uur
Start: 29 januari 2018

 

COMPUTER CURSUSSEN 55+
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OMGAAN MET JE TABLET 
Android is het besturingssysteem van Google 
voor tablets. Veel tablets hebben een Android 
besturingssysteem, de meest bekende is 
Samsung. In vier bijeenkomsten leert u de 
belangrijkste functies van uw tablet kennen. 
We kijken naar de beveiliging, standaard 
apps en het downloaden van nieuwe apps. 
Daarnaast bespreken we tips en trucs. 
Neem uw eigen tablet mee.

Prijs:  € 40,00
Duur:  4 x 2 uur per week
Lesmateriaal:  lesbrief inbegrepen

Code:  3930
Dag en tijd:  maandag 14.00 – 16.00 uur 
Start:  2 oktober 2017

Code:  3931
Dag en tijd:  vrijdag 10.15 – 12.15 uur
Start:  26 januari 2018 

OPFRISCURSUS BASISCOMPUTER-
VAARDIGHEDEN
Deze cursus is  bedoeld voor mensen die 
eerder al een computercursus gevolgd 
hebben maar die hun computerkennis willen 
opfrissen. Je kunt de eerder opgedane 
kennis weer levendig maken. Tussentijds 
worden uw persoonlijke vragen zoveel 
mogelijk beantwoord. Er wordt gewerkt met 
Windows. Aan bod komt onder andere:
• Knippen en plakken
• Opslaan en openen van documenten
• Mappen maken
• Downloaden van tekst en foto’s
• E-mail versturen/ontvangen
• Bijlagen van e-mails opslaan
• Bezoeken van interessante websites

Prijs:  € 60,00
Duur: 6 x 2 uur per week
Lesmateriaal:  n.v.t.

Code:  3010
Dag en tijd:  maandag 19.00 – 21.00 uur
Start:  2 oktober 2017

Code:  3011
Dag en tijd:  vrijdag 13.00 – 15.00 uur
Start:  2 februari 2018

STARTEN MET JE I-PAD 
In deze cursus leer je de basisbeginselen van 
uw iPad. We starten met de uitleg over de 
iPad  zelf en het verbinding maken. 
Verder komen aan bod: mailen en internet-
ten met uw iPad en natuurlijk maak je kennis 
met de standaard apps en leer je apps 
downloaden. Neem je eigen Ipad dus mee. 
We werken in een rustig tempo aan de hand 
van een boek van Seniorweb. 

Prijs:  € 50,00
Duur:  5 x 2 uur per week
Extra:  boek Starten met je Ipad 
  € 13,50 (niet verplicht)

Code:  3920
Dag en tijd:  vrijdag 10.15 – 12.15 uur
Start:  29 september 2017

Code:  3921
Dag en tijd:  maandag 14.00 – 16.00 uur
Start:  13 november 2017

Code:  3922
Dag en tijd:  maandag 19.00 – 21.00 uur
Start:  29 januari 2018

Code:  3923
Dag en tijd:  vrijdag 10.15 – 12.15 uur
Start:  2 maart 2018

COMPUTER CURSUSSEN 55+
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VRAGENUURTJE

Iedere eerste dinsdagochtend van de maand 
zit er een vrijwilliger klaar om je vragen 
te beantwoorden op het gebied van: Ipad, 
Iphone, sommige Smartphones. Daarnaast 
kun je bij hem terecht voor vragen omtrent 
Stamboomonderzoek algemeen en een 
programma wat hiervoor beschikbaar is 
zoals Aldfaer. Bij veel vraag kunnen de tijden 
uitgebreid worden.

Prijs:  gratis
Dag en tijd: iedere 1e dinsdagochtend van 
  de maand van 10.00-11.00uur 
Start: 3 oktober 2017

COMPUTER CURSUSSEN 55+
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