
1

ANDERS BEZIG ZIJN

cursusprogramma 
2020-2021

Lezingen

Educatief

Creatief

Computer & iPad

Bewegen & Gezondheid



2

VOORWOORD

ABZ presenteert het nieuwe cursusprogramma 2020-2021! Hierin vind je alles over ons met 
zorg samengestelde aanbod aan educatieve en creatieve cursussen, workshops en lezingen. 
Wij bieden een uitgebreid programma zowel overdag als ’s avonds. 

Door een cursus, workshop of lezing 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, ontmoet je allerlei andere mensen en ontwikkel je jezelf. Mis-
schien 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, maar beheers je de taal niet goed? En 
hoeveel van de Engelse taal  komen we tegenwoordig niet tegen in het dagelijks leven? Bij 
ons volwassen educatieprogramma kun je hier allemaal voor terecht.

Wat kun je bij ons vinden? Taalcursussen zoals Spaans, Frans, Italiaans en Engels. Of doe je 
liever historische kennis op in onze geschiedeniscursussen of lezingen? Ben je juist creatief? 
Dan geven we bijvoorbeeld Keramiek, Illustreren, Portrettekenen, Fotograferen,  Schilderen, 
Beeldhouwen in speksteen. Of toch meer geïnteresseerd in klassieke muziekgeschiedenis?
Speciaal voor ouderen hebben we diverse computercursussen zoals Starten met de iPad of 
een cursus basisvaardigheden Windows. Of blijf vitaal met onze beweegcursussen voor seni-
oren.

Dit jaar natuurlijk alles veilig op 1,5 meter. Wij hopen je in seizoen 2020-2021 graag te ont-
moeten!

Lidia Riezebos, directeur
Vught, juli 2020
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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 2020 – 2021. 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 WEEKEND “WijPetrus” 
Door het coronavirus en alle maatregelen 
daaromtrent zal dit jaar het Open Weekend in 
september in DePetrus helaas niet worden 
georganiseerd!  

AANSPRAKELIJKHEID 
Het bestuur van de Anders Bezig Zijn gaat 
er vanuit dat je 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 - 12.30 uur 
en van 13.00 – 16.30 uur vrijdag van 
09.00 – 12.30 uur Telefoon: 073 – 657 20 00 
email: info@abzvught.nl

Dit boekje is met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Inhoud en prijzen zijn echter 
onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en 
typefouten.

VAKANTIES 2020 - 2021 
Tijdens onderstaande periode vinden er géén 
cursussen plaats. 

Herfstvakantie   
17 oktober t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie   
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie   
13 februari t/m 21 februari 2021 

Tweede Paasdag   
5 april 2021 

Koningsdag  
27 april 2021

Meivakantie    
1 mei t/m 16 mei 2021

Hemelvaart    
13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag  
24 mei 2021 

Zomervakantie   
24 juli t/m 5 september 2021

ALGEMENE INFORMATIE
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INSCHRIJVING 
•  Je kunt je inschrijven met een volledig   
 ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
 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. Hiervoor brengen wij € 5,00 
 administratiekosten in rekening. 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.
• Cursisten uit bestaande groepen kunnen  
 zich tot 15 juni (dit jaar tot 1 augustus door 
 de aanpassingen ivm corona) met 
 voorrang opnieuw inschrijven als ze met 
 de huidige cursus (van afgelopen seizoen) 
 door willen gaan. Daarna is de inschrijving 
 op volgorde van binnenkomst. Met de 
 inschrijving verplicht je je tot betaling 
 van het volledige cursusgeld. Cursisten 
 verbinden zich voor de gehele cursus.

Het volledig ingevulde en ondertekende 
formulier graag inleveren/opsturen naar:
 
Anders Bezig Zijn
Ontmoetingscentrum DePetrus
Heuvel 2
5261 EE Vught

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
BETALING 
•  Het cursusgeld wordt geïnd door middel van  
 een automatisch incasso van het opgegeven  
 bankrekeningnummer 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 je 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 Vught mogelijk. Hiervoor is een 
speciale regeling, de bijdrageregeling Meedoen. 
Informatie hierover kun je krijgen bij ‘Wegwijs’  
van de gemeente Vught.
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EDUCATIEVE CURSUSSEN / TALEN

TAALHUIS VUGHT
Taal is altijd belangrijk. Voor iedereen. Als je de taal kent, 
kun je meer zelf doen. Je voelt je beter. Dat is belangrijk 
voor je contact met andere mensen en voor het maken 
van plannen. Wil jij ook meer doen met taal? Dan is het 
Taalhuis is een goede plek om te oefenen met taal en met de 
computer. Het Taalhuis is er voor iedereen vanaf 18 jaar. 

Je vindt het Taalhuis in Ontmoetingscentrum DePetrus, 
Heuvel 2 in Vught. Je bent altijd welkom in het Taalhuis als 
DePetrus is. Om te oefenen met lezen of het werken met de 
computer. 

Vanaf najaar 2020 kun je weer met je vraag over taal, 
rekenen of de computer terecht tijdens een spreekuur. 
Vrijwilligers kunnen je dan meer vertellen over de 
Taalhuisactiviteiten in Vught. Hier vallen ook verschillende 
cursussen van ABZ onder, maar ook het Leerpunt van 
het Koning Willem, de taalmaatjes van Welzijn Vught en 
vrijwilligers van de Bibliotheek Vught.
 
Taalhuis inloopochtend is op dinsdag van 10.00-12.00u 
(niet in vakanties)

Meer informatie: GwendolynWolfs@babeldenbosch.nl
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ENGELS BEGINNERS
Door: Louis Wetzer

Engels leren verstaan en spreken in alledaagse situaties, 
dat is het doel van de Engelse lessen voor beginners: je 
voorstellen, 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. Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen en het niveau, starten we 1 of 2 
beginnersgroepen. Indien je meer informatie wilt hebben 
over het niveau dan kun je dit nalezen op www.erk.nl. De 
beginnerscursussen zijn op ERK niveau A1-A2.

N.B: leerboeken zijn voor eigen rekening. Je hoeft nog geen 
boeken aan te schaffen voor
de eerste les! Dit doe je pas na het advies van de docent.

ENGELS GEVORDERDEN
Door: Louis Wetzer

Bij deze groepen wordt gebruik gemaakt van een Engelse 
lesmethode. Deze methode koppelt dagelijks gebruikte 
gespreksonderwerpen 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 persoonlijke 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 gevorderden 
cursussen zijn op ERK niveau A2-B1-B2

N.B: leerboeken zijn voor eigen rekening. Je hoeft nog geen 
boeken aan te schaffen voor de eerste les! Dit doe je pas na 
het advies van de docent.

EDUCATIEVE CURSUSSEN / TALEN

Code 1613:  gevorderden A2
Dag en tijd:  maandag 19.00 - 20.15u
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  21 september 2020
Prijs: € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 1614:  gevorderden B1
Dag en tijd:  dinsdag 10.30 -11.45
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  22 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 1616:  conversatie B2
Dag en tijd:  dinsdag 09.15-10.30
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  22 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 1615:  beginners (A1 niveau)
Dag en tijd:  maandag 20.30-21.45
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  21 september 2020
Prijs  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught
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FRANS
Door: Anneke van der Burg

Vind je Frankrijk ook zo’n mooi land en zou je graag wat 
meer contact willen met de Fransen zelf? Dan is dit je kans 
om Frans te leren of je kennis van het Frans te vergroten. 
Er wordt gewerkt met de methode “Voyages Nieuw”. Dit is 
een zogenaamde communicatieve methode, waarin veel 
aandacht wordt besteed aan het spreken van het Frans. Je 
leert je redden in alledaagse situaties en daarnaast maak 
je kennis met de Franse cultuur. Natuurlijk komt ook de 
grammatica uitgebreid aan bod. De beginnerscursus wordt 
gegeven op niveau A1 en de gevorderdencursus op niveau 
A2. (Zie voor meer informatie www.erk.nl).

N.B: tekst- en werkboek zijn voor eigen rekening 
(samen ca. € 65,00). Gebruik minimaal 2 jaar.

FRANS CONVERSATIE
Door: Anneke van der Burg

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. Ook is er ruimte 
voor wat cultuur in de vorm van Franse chansons of films.

N.B.: Er wordt geen gebruik gemaakt van leerboeken. 
Eventuele kopieerkosten zijn voor eigen rekening.

EDUCATIEVE CURSUSSEN / TALEN

Code 1113:  conversatie
Dag en tijd:  maandag 11.15 - 12.15
Duur:  25 x 1 uur per week
Start:  21 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 1111:  beginners A1
Dag en tijd:  woensdag 19.00 - 20.15
Duur:  25 x 1 ¼   uur per week
Start:  23 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 1112:  gevorderden A2
Dag en tijd:  woensdag 20.15 - 21.30
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  23 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught
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ITALIAANS BEGINNERS
Door: 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 en 2 wordt gewerkt met 
het boek “Allegro Nuovo 2“ en “Con Piacere 1”.

N.B: leerboeken (tekst- en werkboek zijn ca. € 35,00 per 
boek; min. 2 jaar) zijn voor eigen rekening. Je hoeft nog 
geen boeken aan te schaffen voor de eerste les! Dit doe je 
pas na het advies van de docent.

ITALIAANS GEVORDERDEN
Door: 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 gevorderden 1 en 2 wordt gewerkt met 
het boek “Nuovo Espresso 3” en “Nuovo Magari B2”

N.B: leerboeken (tekst- en werkboek zijn ca. € 35,00 per 
boek; min. 2 jaar) zijn voor eigen rekening. Je hoeft nog geen 
boeken aan te schaffen voor de eerste les! Dit doe je pas na 
het advies van de docent.

ITALIAANS VAKANTIECURSUS
Door: Adrienne Notten

Deze korte cursus is voor iedereen die regelmatig in Italië 
op vakantie gaat en zich daar beter verstaanbaar wil kunnen 
maken. Of misschien heb je er wel familie wonen en wil je 
enkele zinnetjes Italiaans leren. We gaan tijdens deze tien 
bijeenkomsten vooral praktisch aan de slag met een leuk 
werkboek (Italiaans à la carte) waar je nog veel aan zult 
hebben tijdens je uitstapjes in Italië. 

EDUCATIEVE CURSUSSEN / TALEN

Code 2011: gevorderden 1
Dag en tijd:  maandag 12.30 - 13.45
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  21 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 2014:  gevorderden 2
Dag en tijd:  woensdag 11.00 - 12.15
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  23 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2015:  vergevorderden
Dag en tijd:  maandag 09.45 – 11.00
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  21 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 2010:  beginners 1
Dag en tijd:  woensdag 09.30 - 10.45
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  23 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2018: vakantiecursus
Dag en tijd:  woensdag 19.30 – 21.00
Duur:  10 x 1,5 uur per week
Start:  17 maart 2021
Prijs:  € 85,00
Locatie:  krijgt u nog door
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SPAANS BEGINNERS
Door: 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!. Zowel spreek-, luister-, 
schrijf- als leesvaardigheid 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! Bij beginners 3 en gevorderden werken met deel 2 van 
de methode ‘Aula Internacional’.

N.B: leerboeken zijn voor eigen rekening. Je hoeft nog geen 
boeken aan te schaffen voor de eerste les! Dit doe je pas na 
het advies van de docent.

SPAANS GEVORDERDEN
Door: 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! Heb je al 
Spaanse les gehad of spreek je al een aardig woordje 
Spaans, dan zijn de gevorderengroepen wellicht iets voor 
je. Zowel spreek-, luister-, schrijf- als leesvaardigheid 
komen aan bod. Gedurende de cursus breiden we onze 
woordenschat uit en pakken we nog regelmatig de Spaanse 
grammatica erbij. Maar we oefenen vooral vanuit de 
praktijk met afwisselende methodes. Bij beginners 3 en 
gevorderden werken met deel 2 van de methode ‘Aula 
Internacional’.

N.B: leerboeken zijn voor eigen rekening. Je hoeft nog 
geen boeken aan te schaffen voor de eerste les! Dit doe je 
pas na het advies van de docent.

EDUCATIEVE CURSUSSEN / TALEN

Code 2312:  gevorderden 1
Dag en tijd:  dinsdag 19.15 – 20.30 uur
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  22 september 2020
Prijs: € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2313:  gevorderden 2
Dag en tijd:  dinsdag 20.30 – 21.45 uur
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  22 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2310:  beginners 2e jaar 
Dag en tijd:  dinsdag 16.30 – 17.45
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  22 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2311:  beginners 3e jaar
Dag en tijd:  dinsdag 18.00 – 19.15
Duur:  25 x 1 ¼ uur per week
Start:  22 september 2020
Prijs:  € 155,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught
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SPAANS VAKANTIECURSUS
Docent: Andzia van Veldhoven

Deze korte cursus is voor iedereen die regelmatig in Spanje 
op vakantie gaat en zich daar beter verstaanbaar wil kunnen 
maken. Of misschien heb je er wel familie wonen en wil 
je enkele zinnetjes Spaans 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 Spanje. De vakantiecursus is ook een mooie 
kennismaking met de taal en de manier om te kijken of een 
volledige cursus Spaans iets voor je is. 

Bijkomende kosten: leerboek is voor eigen rekening 
(ca. € 27,50) aanschaffen na de 1e les. 

EDUCATIEVE CURSUSSEN / TALEN

Code 2314: 
Dag en tijd:  dinsdag 14.30 – 16.00 
Duur:  10 x 1,5 uur per week
Start:  19 januari 2021
Prijs:  € 85,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2315
Dag en tijd:  donderdag 19.00 – 20.30 
Duur:  10 x 1,5 uur per week
Start:  1 april 2021
Prijs  € 85,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught
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FILOSOFIE
Door: Jan van der Linden

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 
voor gevorderden starten we met kennismaken en een 
inventarisatie van de onderwerpen die leven onder de 
deelnemers. Denk daarbij aan thema’s zoals vrijheid, 
veiligheid, geluk, angst en tegenstelling tussen arm en rijk
e.d. Vanuit de praktijk zullen we de theorie benaderen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van video’s van lezingen van 
bekende professoren.

GELD OP ORDE
Door: Ankie Spierings en Rianne Hollants

Wil je meer inzicht in je financiën? Wil je slimme tips, zodat 
het wellicht ook mogelijk is om wat geld opzij te zetten. 
Of moet je met minder geld rondkomen?  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. Deze 
cursus bestaat uit 5 lessen die één keer in de 14 dagen 
plaatsvinden. Daarna zal er nog een terugkombijeenkomst 
plaatsvinden, waarbij we terugblikken en er nog 
gelegenheid is tot vragen stellen. 
Bijzonderheden: lesmateriaal (werkboek “omgaan met 
geld” van NIBUD) en een kop koffie/thee tijdens de 
bijeenkomst is inbegrepen.

EDUCATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code 2611
Dag en tijd:  vrijdag 10.00 – 12.00
Duur:  8 x 2 uur per week
Start:  5 februari 2021
Prijs:  € 55,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 2411
Dag en tijd:  donderdag 19.30 – 21.30
Duur:  5 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  5 november 2020
Prijs:  € 5,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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IN GESPREK MET ELKAAR
Door: Thérèse Verbiest

Dit najaar start een nieuwe reeks van 5 gespreksochtenden 
bij ABZ. Samen met de deelnemers gaat Thérèse rond 
de tafel zitten om over alledaagse of minder alledaagse 
onderwerpen te praten en te luisteren. De onderwerpen van 
gesprek kunnen bijvoorbeeld zijn: Hoe ervaar je het ouder 
worden, de invulling van je vrijetijd, hoe houd je contact en 
wat is ‘levensvreugde’. Maar ook, wat speelt er nu in de 
maatschappij?                                                             

KUNST DOOR DE EEUWEN HEEN: 
DUITSLAND 
Door: Anita Koolen

Het Duitsland dat we kennen is een jong land. Veel staatjes 
en vorstendommen sloten zich in 1871 aaneen onder 
leiding van Pruisen. Een boeiende geschiedenis ging 
hieraan vooraf en twee wereldoorlogen volgden. Je leert 
een land kennen door zijn geschiedenis maar zeker ook 
door zijn kunst. Dat is precies wat deze cursus beoogt. Aan 
de hand van de geschiedenis van Duitsland bekijken we 
de prachtige (of soms heftige) kunstwerken die dit gebied 
heeft voorgebracht. Kunst uit de tijd van Karel de Grote, uit 
de Gotiek, van Dürer, de Barok en Rococo kerken, kerkjes 
en paleizen, prachtige schilderijen uit de Romantiek van bv. 
Friedrich, de neogotische kastelen als bv. Neuschwanstein 
en kerken als de Dom van Keulen. Intrigerende schilderijen 
uit het Symbolisme. Het Expressionisme met o.a. Die 
Brücke en Dada in Duitsland met zijn eigen karakter. Het 
vernieuwende Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn. De 
nazi kunst en architectuur en de reactie op de oorlogen  in 
de kunst. Moderne en Hedendaagse kunst en architectuur 
in Berlijn en elders, zoals van Kiefer, Mies van der Rohe en 
Libeskind. Zo leren we ons buurland beter kennen, aan de 
hand van (de geschiedenis en) de kunst.                            

EDUCATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code 2901
Dag en tijd:  woensdag 10.00 – 12.00
Duur:  6 x 2 uur
Start:  23 september 2020
Prijs:  € 25,00
Locatie: Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 2902
Dag en tijd:  woensdag 10.00 – 12.00
Duur:  6 x 2 uur
Start:  3 maart 2021
Prijs:  € 25,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code: 2713
Dag en tijd:  dinsdag 09.30 - 11.30
Duur:  9 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Start:  6 oktober 2020
Prijs:  8 80,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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EDUCATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

KUNSTGESCHIEDENIS: MODERNE KUNST
Door: Christ School

In deze cursus wordt per bijeenkomst één kunstenaar 
uit meestal de moderne tijd behandeld. Een enkele keer 
maken we een uitstapje naar relevante kunstenaars uit 
eerdere tijden. Het gaat om beeldende kunstenaars, 
schilders en beeldhouwers maar ook een paar architecten 
krijgen aandacht. We bekijken het werk van een heel leven, 
volgen de ontwikkeling en plaatsen het in de tijd waarin 
het gemaakt is. Daarbij kunnen ook stromingen en stijlen 
besproken worden. Er is een streven naar een diversiteit aan 
kunstenaars die qua opvatting en werk heel verschillend
kunnen zijn. U krijgt een groter kijkvermogen en meer 
inzicht in de uitingen van de moderne kunst.

LEESCLUB
Door: Mabel Goossens

We gaan weer lezen en samen praten over de gelezen 
boeken. Een boek is een leven in letters, een wereld in 
letters, een reis in letters. Rustig lezen in je eigen omgeving 
en daarna het boek bespreken met anderen in de mooie 
Petrus kerk. Luisteren naar de lezerservaringen van de 
medelezers, het is boeiend om samen boeken te bespreken.
We lezen 8 boeken per jaar, er zijn 8 bijeenkomsten, een 
per maand zodat je ruim de gelegenheid hebt om het 
te bespreken boek te lezen. De eerste bijeenkomst is in 
oktober, de laatste in mei. We lezen Nederlandse schrijvers, 
een Belgische schrijfster en een Engelsman in de vertaling. 

De leesclub is een co-productie met Bibliotheek Vught. Het 
tarief is inclusief het lenen van de boeken (16,00) voor deze 
leesclub.

Code 2711
Dag en tijd:  donderdag 09.45 – 11.45
Duur:  14 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Start:  17 september 2020
Prijs:  € 120,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 2112
Dag en tijd:  vrijdag 14.30 - 16.00 uur
Duur:  8 x1 ½ uur (1 x per maand)
Start:  9 oktober 2020
Prijs: € 91,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 2113
Dag en tijd:  vrijdag 14.30 - 16.00 uur
Duur:  8 x1 ½ uur (1 x per maand)
Start:  30 oktober 2020
Prijs: € 91,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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MUZIEKGESCHIEDENIS - NAJAAR
Door: Marly Sengers

In deze zesdelige reeks richten we ons op de hoogtepunten 
van de Klassieke periode en de Romantiek. De grote 
meesters Haydn, Mozart en Beethoven zijn het boegbeeld 
van de Klassieke periode. Aan de hand van deze 
drie bekijken we diverse muzikale hoogtepunten en 
ontwikkelingen die de Klassieke periode typeren. Zo maken 
we kennis met de sonates van Beethoven,  de opera Don 
Giovanni van Mozart en de symfonieën van Haydn. Beethoven 
was niet alleen van belang voor de Klassieke periode. 
Zijn vernieuwende instrumentatie en programmatische 
elementen in de muziek, zorgden voor een grensverleggend 
inzicht van de symfonie als genre. De Negende Symfonie 
van Beethoven luidt dan ook deels de Romantiek in.  We 
bekijken een aantal grote werken en liederen van Schubert 
en luisteren naar delen uit de romantische opera. Zo 
verschijnen onder andere Verdi, Weber en Wagner ten 
tonele.  Verder ontdekken we de kracht van de symfonische 
muziek van onder anderen Hector Berlioz en Johannes 
Brahms. Er is geen theoretisch of muzikale voorkennis 
nodig voor deze cursus. 

MUZIEKGESCHIEDENIS - VOORJAAR
Door: Marly Sengers

In deze collegereeks staat de muziek vanaf 1900 centraal. 
Zo maken we kennis met Alexander Skrjabin en Gustav 
Mahler. Deze twee componisten waren zo vernieuwend, 
bijna radicaliserend, in het genre van de pianomuziek en 
symfonie. Naast deze twee grootheden kunnen we niet 
rondom Arnold Schönberg en zijn atonale muziek heen. Op 
het eerste gezicht klinkt deze muziek vreemd, maar met 
de handvatten en de uitleg van de compositie kunnen we 
de schoonheid van deze atonaliteit ontdekken. In de tweede 
helft van de colleges behandelen we de drie hoofdlijnen 
die de muziek vanaf 1975 domineert. We beluisteren onder 
andere muziek van Milton Babbitt, Stockhausen, Bartók 
en Debussy. Opvallend is dat in deze periode componisten 
waren die teruggrepen naar de muziek van de 19e eeuw, 
zoals Shostakovich, Prokofiev en Strauss. Hoe deze 19e 
eeuwse muziek klinkt in de 21e eeuw gaan we zeker 
ontdekken. Er is geen theoretisch of muzikale voorkennis 
nodig voor deze cursus. 

EDUCATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code 2511
Duur:  6 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Prijs: € 62,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
Dag, tijd en startdatum wordt later bekend 
gemaakt

Code 2512
Duur:  6 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Prijs: € 62,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
Dag, tijd en startdatum wordt later bekend 
gemaakt
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VEERKRACHT: ontdek jouw geheim voor een 
lang en gelukkig leven
Het leven brengt stormen met zich mee. De storm kun 
je niet veranderen. Wel kun je een anker uitwerpen om 
stabiliteit te vinden. Je maakt als het ware een pas op 
de plaats en kijkt waar je staat. Je stelt vast wat je kunt 
veranderen en erkent waar je geen invloed op hebt. 
Je houdt jezelf staande en pakt de draad weer op na 
ingrijpende veranderingen in je leven. Dit is het startpunt van 
veerkracht. Van daaruit bepaal je jouw richting. Welke koers 
wil je varen? Wat geeft jouw leven zin? Wat drijft jou en wat 
inspireert jou? En hoe kun daar een vorm aan geven?
Als je weet welke koers je wil varen kun je daar misschien 
wel wat steun bij gebruiken: wie of wat kan jou daarbij 
helpen? Welke zeilen kun je zelf bijzetten? Hoe ben je 
jezelf tot steun? Hoe zorg je voor je lichaam om je fysiek 
sterk genoeg te voelen om je zeilen bij te zetten? Voeding 
en beweging zijn hier belangrijke thema’s. En je kunt 
natuurlijk ook de hulp inroepen van anderen uit je netwerk. 
Daar gaan we allemaal mee aan de slag. Als je tijdens het 
varen de obstakels kunt omzeilen kun je uiteindelijk jouw 
bestemming bereiken. Vier bijeenkomsten worden begeleid 
door Moniek van Oss van Welzijn Vught, de bijeenkomst over 
leefstijl wordt begeleid door Susan van Kempen namens 
GGD Hart voor Brabant. De cursus is een initiatief van 
Welzijn Vught, Ouderen Samen, GGD Hart voor Brabant en 
ABZ en is bedoeld voor 55-plussers. In 5 bijeenkomsten 
van 2,5 uur gaan we samen aan de slag met verschillende 
oefeningen.

EDUCATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code: 2910
Dag en tijd:  woensdag 14.00 - 16.30
Data:  16-9, 23-9, 30-9, 7-10, 14-10
Prijs:  € 25,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:  Speeldoos, Vlierstraat 6, Vught
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VUGHTOLOGIE
Wie in Vught kwam wonen, moest tot nu toe zelf maar 
uitzoeken hoe het zat met die nieuwe woonplaats. Hoe 
vind je er de weg? Waar zijn de voorzieningen die je nodig 
hebt? Wat heeft Vught voor geschiedenis? En hoe zit het 
met de natuur om ons heen? Om antwoord te geven op 
al deze vragen is een cursus Vughtologie ontwikkeld om 
‘nieuwkomers’ in Vught wegwijs te maken. Maar – werd 
gezegd – waarom zo´n cursus alleen voor ‘nieuwkomers’? 
Er zijn heel wat mensen die hier al lang wonen en óók de 
cursus zouden willen volgen. Daarom is Vughtologie nu te 
volgen voor iedereen die interesse heeft.

De cursus Vughtologie is een co-productie van ABZ, 
Bibliotheek Vught, Stichting Erfgoed Vught en het 
Vughts Museum.
Voor nieuwkomers in het jaar 2019-2020 zijn de 
cursussen in het najaar gratis. De cursus in het voorjaar 
is gratis voor nieuwkomers in het jaar 2020-2021.

VUGHTOLOGIE WANDEL- EN FIETSTOCHT
Facultatief kun je aansluitend in het voorjaar meedoen 
aan een historische
wandeling door het centrum van Vught en informatieve 
fietstocht langs mooie en interessante plekjes van 
Vught. 

CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

Code 2810
Dag en tijd:  woensdag 19.30 - 21.30
23 september: Wegwijs door Cees Slegers
30 september Geschiedenis door Henk Smeets
14 oktober:  Natuur in Vught door Frans  
 Kapteijns
Prijs:  € 22,50 (incl. koffie/thee)
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 2811
Dag en tijd:  woensdag 19.30 - 21.30
28 oktober:  Wegwijs door Cees Slegers
11 november: Geschiedenis door Henk Smeets
18 november: Natuur in Vught door Frans 
 Kapteijns
Prijs:  € 22,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 2812
Dag en tijd:  woensdag 19.30 - 21.30
10 maart:  Wegwijs door Cees Slegers
17 maart:  Geschiedenis door Henk Smeets
24 maart:  Natuur in Vught door Frans 
 Kapteijns
Prijs:  € 22,50 (incl. koffie/thee) 
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 2814
Dag en tijd:  zaterdag 10.30 - 13.00
20 maart:  wandeling
Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee)
Startlocatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 2815
Dag en tijd:  zaterdag 10.30 - 13.00
27 maart:  fietstocht 
Prijs:  € 7,50 (incl. koffie/thee) 
Startlocatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

EDUCATIEVE CURSUSSEN / OVERIG
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CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

BLOEMEN EN PLANTEN TEKENEN EN
SCHILDEREN
Door: Irma Van Osch

Bloemen en planten zijn altijd inspirerend om te tekenen 
en schilderen door hun mooie vormen, kleuren en texturen. 
Irma van Osch, opgeleid aan de kunstacademie richting 
illustratieve vormgeving, houdt er van om cursisten goed 
naar bloemen en planten te laten kijken en dingen te laten 
uitproberen. Op een rustige, bescheiden manier daagt ze 
de cursisten uit. In het eerste deel van deze korte cursus 
beginnen we met het oefenen in observeren en tekenen 
van de basisvormen; vorm, lijn en schaduw komen hierbij 
aan bod. Hierna gaan we kleur toevoegen. We sluiten de 
cursus af met een werkstuk in een zelf gekozen techniek 
van een mooie bloem of plant naar keuze waarbij voldoende 
ruimte is voor eigen expressie. Door deze cursus ga je 
beter naar bloemen en planten kijken leer je verschillende 
basistechnieken van tekenen en schilderen.
Extra: de eerste les neem je potlood en papier mee. De 
docent bespreekt de eerste les welke materialen je nodig 
hebt tijdens de rest van deze cursus. Deze materialen schaf 
je daarna zelf aan.

DIEREN LEREN TEKENEN 
Door: Irma van Osch

Altijd al je huisdier willen tekenen, een paard kunnen 
tekenen voor je (klein)kind, een mooie koe, olifant of vlinder 
willen schilderen? Of juist verschillende soorten vogels?
In deze cursus leer je stap voor stap hoe je een dier tekent. 
In de lessen is er volop plaats voor eigen inbreng, waardoor 
de cursus geschikt is voor beginners, maar ook als je al 
meer gevorderd bent.
Voor de eerste les werken we met papier en potlood. In 
overleg wordt er vervolgens met andere materialen gewerkt. 
Deze materialen schaf je daarna zelf aan.

Code 5411
Dag en tijd:  woensdag 19.00 – 21.30 uur
Duur:  8 x 2½ uur 
Start:  30 september 2020
Prijs:  € 85,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5412
Dag en tijd:  woensdag 19.00 – 21.30 uur
Duur:  8 x 2½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  24 februari 2021
Prijs: € 85,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5420
Dag en tijd:  woensdag 19.00 – 21.30
Duur:  8 x 2½ uur 
Start:  9 december 2020
Prijs:  € 85,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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HANDLETTERING
Door: Saskia van Oversteeg

Met verschillende materialen en technieken leer je in twee 
bijeenkomsten 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 experimenteren 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. 
Koffie/thee en een handout met voorbeelden is bij de prijs 
inbegrepen.

CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

Code 5310
Dag en tijd:  zaterdag 10.15 – 12.45 uur
Data:  7 en 14 november 2020
Prijs:  € 30,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code H5311
Dag en tijd:  zaterdag 10.15 – 12.45 uur
Data:  12 en 19 december 2020
Prijs: € 30,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:  HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, 
 Helvoirt
Code 5312
Dag en tijd:  zaterdag 10.00 – 12.30 uur
Data:  20 en 27 maart 2021
Prijs: € 30,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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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.

CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

Code 5611
Dag en tijd:  maandag 19.00 – 21.30
Duur:  30 x 2 ½ uur
Start:  21 september 2020
Prijs: € 300,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught,00

Code 5612
Dag en tijd:  donderdag 09.00 – 11.30
Duur:  12 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  24 september 2020
Prijs: € 120,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code H5613
Dag en tijd:  donderdag 09.00 – 11.30
Duur:  12 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  1 oktober 2020
Prijs: € 120,00
Locatie:  HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, 
 Helvoirt

Code 5614
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 – 21.30
Duur:  6 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  29 september 2020
Prijs: € 62,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5615
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 – 21.30
Duur:  6 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  19 januari 2021
Prijs:  € 62,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught



22

INTUITIEF SCHILDEREN
Docent: May van Heijst

In de cursus intuïtief schilderen ga je schilderen naar 
je gevoel. Een thema helpt je hierbij op weg en kan 
voor jou een inspiratiebron zijn. De ene keer werken 
we bijvoorbeeld met een gedicht, maar muziek brengt 
je ook op een eenvoudige manier naar je gevoel toe. 
Zoals de breinwetenschapper Eric Scherder zegt over 
de kracht van muziek: “Muziek maakt ons gezonder, 
aardiger en stabieler of het nu Bach of Beyoncé is”. 
En dit combineren we met schilderen. Het doel van 
de cursus is niet te komen tot een afgeronde vorm 
maar d.m.v. thema ervaar je op een intuïtieve manier 
je eigenheid in het schilderen. Het is een oefening 
in gewaar-zijn: van jezelf,  (gedachten, gevoelens 
en fysieke ervaringen) en van het beeld dat ontstaat 
- zónder oordeel. Een ervaring waarin je zonder 
vooropgezet plan gaat schilderen en gaandeweg tot 
een vorm komt. Deze manier van schilderen werkt 
ontspannend en is zen, dat ervaar je in je algehele zijn. 
Dit bewustzijn geeft een mooi tegenwicht en zorg voort 
meer balans wanneer je omgeving druk en veeleisend 
is.  
De cursus is voor iedereen toegankelijk mét of zonder 
creatieve ervaring. We werken met acrylverf/olieverf/
gouache op papier/schildersdoek.  De docent geeft 
je persoonlijk begeleiding bij de zoektocht naar je 
eigenheid in het schilderen.

KENNISMAKEN MET TEKENEN EN
SCHILDEREN
Docent: Saskia van Oversteeg

In deze korte cursus, bedoelt voor beginners, maak je kennis 
met de verschillende manieren 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 bijvoorbeeld 
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. 
Persoonlijke begeleiding en ontwikkeling staat hierin voorop. 
Heb je een techniek gevonden die jou aanspreekt, dan kun je 
dat verder ontwikkelen.

CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

Code 5720
Dag en tijd:  woensdag 9.15 – 11.45
Duur:  6 x 2½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:   30 september 2020
Prijs: € 67,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5721
Dag en tijd:  woensdag 9.15 – 11.45
Duur:  6 x 2½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:   20 januari 2021
Prijs: € 67,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5911
Dag en tijd:  dinsdag 09.00 – 11.30
Duur:  10 x 2 ½ uur
Start:  22 september 2020
Prijs: € 105,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5912
Dag en tijd:  dinsdag 09.00 – 11.30
Duur:  10 x 2 ½ uur
Start:  19 januari 2021
Prijs:  € 105,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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PORTRETSCHILDEREN 
Door: Jeanette van Dun

In vier lessen leer je stap voor stap de beginselen van het 
portretschilderen. Aan de hand van een meegebrachte 
duidelijke foto (zowel in kleur als in zwart-wit op A4-
formaat) gaan we de eerste les aan de slag met het 
onderzoek van het model door het te tekenen op papier. Je 
ervaart de verhoudingen en de toonverschillen en probeert 
het met een zacht potlood naar ware grootte neer te zetten.
Tijdens de tweede les maken we een onderschildering op 
doek met acrylverf of olieverf op waterbasis. Je krijgt tevens 
uitleg over het gebruik van kleuren en de manier om tot 
goede kleurmenging te komen. De laatste lessen besteden 
we in het geheel aan de uitwerking in kleur. 
Schilderervaring en gevoel voor verhoudingen is welkom, 
maar ook met weinig ervaring is het mogelijk om een leuk 
portret neer te zetten. 

PORTRET- EN MODELTEKENEN
Docent: Hans van Eeuwijk

Technische vaardigheden en verdere ontwikkeling 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 
centraal en kun je op eigen niveau werken.

N.B: modelkosten te voldoen bij aanvang van de cursus 
aan de docent. Dit komt neer op gemiddeld € 2,00/2,50 per 
week. Tegen vergoeding zijn verschillende papiersoorten 
te verkrijgen. Schildersezels zijn aanwezig, alle andere 
materialen dienen zelf te worden aangeschaft.

CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

Code 5820
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 - 21.30
Duur:  4 x 2½ uur
Start:  6 oktober 2020
Prijs: € 45,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5821
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 - 21.30
Duur:  4 x 2½ uur
Start:  2 maart 2021
Prijs: € 45,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5811
Dag en tijd:  donderdag 09.00 - 11.30
Duur:  28 x 2 ½ uur
Start:  24 september 2020
Prijs: € 224,00
Locatie:  Reinier van Arkel, Gebouw de 
 Weverij, Watertorenlaan 15, Vught
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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.

N.B: tegen vergoeding zijn verschillende papiersoorten te 
verkrijgen. Schildersezels zijn aanwezig, alle andere
materialen dienen zelf te worden aangeschaft. 

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

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

N.B: tegen vergoeding zijn ver schillende papiersoorten 
verkrijgbaar. Schildersezels zijn aanwezig, alle andere 
materialen dienen zelf te worden aangeschaft.

CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

Code 5511
Dag en tijd:  maandag 09.30 – 12.00
Duur:  25 x 2 ½ uur
Start:  21 september 2020
Prijs: € 200,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 5512
Dag en tijd:  maandag 12.30 – 15.00
Duur:  25 x 2 ½ uur
Start:  21 september 2020
Prijs: € 200,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 5714
Dag en tijd:  donderdag 13.00 - 15.30 uur
Duur:  25 x 2 ½ uur
Start:  24 september 2020
Prijs € 200,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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CREATIEVE CURSUSSEN / TEKENEN	&	SCHILDEREN

SCHILDEREN MET BIJENWAS
Door: 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 warmtebron
(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 tijdens deze workshop de 
mogelijkheden!

N.B: materiaalkosten reken je bij de docent af (ca. € 5,00)

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

In deze cursus worden thema’s aangeboden die kunnen 
variëren van realistisch tot abstract en van portret tot 
stilleven. Je ontwikkelt je eigen manier van werken waarbij 
een persoonlijke begeleiding een duidelijke rol speelt. 
Men is dan ook vrij om de aangeboden thema’s wel of niet te 
volgen. Als voorbereiding ga je op zoek naar beeldmateriaal 
en werk je op papier of doek met zelfgekozen materialen, 
zoals: acrylverf, aquarelverf of olieverf op waterbasis. 
Men kan ook tekenmateriaal gebruiken, zoals potloden, 
pastelkrijt of pen en inkt. In alle gevallen word je begeleid 
in de technische aspecten van het materiaal en in je 
persoonlijke werkvorm.

N.B: tegen vergoeding zijn verschillende papiersoorten te 
verkrijgen. Schildersezels zijn aanwezig, alle andere
materialen dienen zelf te worden aangeschaft.

Code: 5712
Dag en tijd:  donderdag 09.30 – 12.00
Duur:  13 x 2 ½ uur om de week
Start:  1 oktober 2020
Prijs: € 105,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 7310
Dag en tijd: vrijdag 09.30 - 12.30 uur
Datum: 6 november 2020
Prijs: € 10,00
Locatie: DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 7311
Dag en tijd: vrijdag 09.30 - 12.30 uur
Datum: 26 maart 2021
Prijs: € 10,00
Locatie: DePetrus, Heuvel 2, Vught
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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.

Extra: materialen schaf je zelf aan. Van aanwezige 
materialen kun je gebruik maken tegen een kleine 
vergoeding.

KLEDING MAKEN
Door: Monique Donker

Heb je altijd al willen leren hoe je zelf kleding kan 
maken? Maar heb je moeite met
patronen, maattabellen en naaibeschrijvingen? Dan is 
deze cursus iets voor jou. Tijdens
de cursus leer je hoe je eenvoudig 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!

N.B: je zorgt voor je eigen stoffen en naaigerei. 
Statiegeld spoeltjes: € 1,00. Naaimachines staan ter 
beschikking.

CREATIEVE CURSUSSEN / TEXTIELE	WERKVORMEN

Code 4911
Dag en tijd:  woensdag 13.45 - 16.00
Duur:  25 x 2 ¼ uur
Start:  23 september 2020
Prijs:  € 182,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code:  4913
Dag en tijd:  maandag 13.45 – 16.00
Duur:  12 x 2 ¼ (1x per 14 dagen)
Start:  21 september 2020
Prijs:  € 90,00
Locatie:  De Petrus, Heuvel 2, Vught

Code 4612
Dag en tijd:  donderdag 12.30 - 15.00 uur
Duur:  28 x 2 ½ uur
Start:  24 september 2020
Prijs: € 217,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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VILTEN
Door: Lidwina Charpentier

Vilten van wol is een oude techniek, een niet geweven stof 
(vezel) die ontstaat met behulp van warm water, zeep en 
wri jving. Tijdens de lessen worden praktische, leuke dingen 
gemaakt en onder deskundige en inspirerende leiding van 
beeldend kunstenaar Lidwina, leer je de technieken in vilten. 
Daarbij komen ook andere materialen aan bod. Vilten is zeer 
rustgevend en het is een wonder dat je van losse vezels een 
geheel kunt maken in allerlei vormen. We gaan bijvoorbeeld 
werken aan een windlicht, sieraad, bloem of sleutelhanger. 
Kun je al vilten? Dan kun je ook aan eigen projecten werken.
Materialen kunnen aangeschaft worden in de les (gemiddeld 
ca. €5,00 per les). 

 
VILTEN WORKSHOP: Hersfstbloem of -blad
Door: Lidwina Charpentier

Vilten van wol is een oude techniek, een niet geweven 
stof (vezel) die ontstaat met behulp van warm water, 
zeep en wrijving. Tijdens deze workshop ga je onder de 
inspirerende leiding van beeldend kunstenaar Lidwina een 
herfstbloem of herfstblad maken en tegelijkertijd leer je 
enkele  basistechnieken in vilten. Op deze manier kun je op 
een leuke manier kennismaken met vilten. Materiaal voor 
je eigen werkstuk schaf je aan bij de docent tijdens de les 
(gemiddeld ca. € 5,00 per les). 

CREATIEVE CURSUSSEN / TEXTIELE	WERKVORMEN

Code 4811
Dag en tijd:  vrijdag 09.30 – 12.30 uur
Duur:  6 x 3 uur (1 x per 14 dagen)
Start:  2 oktober 2020 
Prijs: € 82,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 4812
Dag en tijd:  vrijdag 09.30 – 12.30 uur
Duur:  6 x 3 uur (wekelijks)
Start:  29 januari 2021 
Prijs:  € 82,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code H4813
Dag en tijd:  vrijdag 09.30 – 12.30 uur
Duur:  3 uur
Start:  6 november 2020
Prijs: € 20,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:  HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, 
 Helvoirt
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BLOEMSCHIKKEN
Door: Marij van Dijck

Tijdens deze cursus maak je stukken met natuurlijke 
materialen, zowel vers als langer houdbaar. Ik werk graag 
met kleur, hou van de verandering van de seizoenen. 
Om hier steeds in mee te gaan, je hierdoor te laten 
inspireren tot het maken van sfeer door kleur en 
materiaalgebruik is het leuke van dit vak. Tijdens de 
gezellige uren dat we samen zijn ga je ook iets leren over 
de (plantaardige) materialen die we gebruiken, de bloemen, 
verschillende technieken en verzorging die hierbij horen. 
Je kunt werken a.d.v. het voorbeeld dat ik mee breng. 
Door regelmatig een ondergrond van jezelf mee te brengen 
en jouw creativiteit te ontdekken mag je hier natuurlijk je 
eigen draai aan geven. Dus je brengt een eigen ondergrond 
mee, verder is de prijs inclusief alle materialen. Tevens zorg 
je zelf voor een (snoei)schaar en een mesje + handdoek. 

BLOEMSCHIKKEN HERFSTWORKSHOP: 
HERFSTKRANS
Door: Marij van Dijck

Een krans van stro als basis. Deze wordt opgedraaid met 
herfstmaterialen zoals gedroogde hortensia, mos, grassen, 
lavendel en gips en voor de liefhebber een vleugje glitter.
Bij deze workshops zijn bloemen en ondergrond inbegrepen.
Neem wel een allesknipper of mesje mee.

BLOEMSCHIKKEN KERSTWORKSHOP: 
KERSTGUIRLANDE
Door: Marij van Dijck

Je begint met een snoer met kleine lichtjes. Deze 
wordt samengebonden met geurend kerstgroen zoals 
dennentakjes en conifeer, dit doen we met zilverdraad. 
Daarna wordt de slinger verfraaid en in sfeer aangepast aan 
je eigen smaak en stijl. Natuurlijk of kleurrijk of juist met 
veel glitters en parels. Lint, asparagus, kerstballetjes en 
sneeuw maken deze slinger tot een leuke eyecatcher op je 
schouw, tafel of voor het raam! Het groen droogt mooi in, 
dus niet alleen met kerst mooi en gezellig in huis. Bloemen 
en ondergrond zijn inbegrepen bij de prijs. Neem wel een 
allesknipper of mesje mee.

CREATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code 4111
Dag en tijd:  dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Duur:  12 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Start:  29 september 2020
Prijs: € 185,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 4112
Dag en tijd:  dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Duur:  12 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Start:  22 september 2020
Prijs: € 185,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 4113
Dag en tijd:  woensdag 09.30 - 11.30 uur
Duur:  12 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Start:  30 september 2020
Prijs: € 185,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 4120
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur
Datum:  2 november 2020
Prijs: € 22,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 4121
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30
Datum:  14 december 2020
Prijs: € 22,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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BLOEMSCHIKKEN WINTERWORKSHOP: 
WINTERSE STAPELPOT
Door: Marij van Dijck

Bij dit object ga je stapelen, spiezen en rijgen. Dit op een 
een pot gevuld met steekschuim. Deze pot wordt bedekt 
met mos of schapenwol. Daarna steek je een stok in het 
steekschuim en ga je het materiaal zoals hout, hortensia, 
gedroogde vruchtjes en skeletblaadjes etc. rijgen tot een 
mooie toren. Bloemen en ondergrond zijn inbegrepen bij de 
prijs. Neem wel een allesknipper of mesje mee.

BLOEMSCHIKKEN PAASWORKSHOP: 
PAASTAART
Door: Marij van Dijck

Steekschuim afgewerkt met wol, sisal of mos en omwikkeld 
met lint, zilverdraad of een zelf geregen ketting. Daarin 
bloempjes gestoken, alsook bolletjes van de krokus, blauwe 
druif of narcis. Samen met wat takjes, veertjes en een ei 
voor het voorjaars/paaseffect. Bloemen en ondergrond zijn 
inbegrepen bij de prijs. Neem wel een allesknipper of mesje 
mee.

FOTOGRAFIE BASISCURSUS
Door: Heske Knoppers

In de basiscursus Fotografie werken we in vijf wekelijkse 
lessen aan verschillende onderwerpen binnen de fotografie. 
Startend met uitleg over de basisprincipes van fotografie 
en uitleg over de bediening van je camera. Aan de hand van 
de uitgelegde camera instellingen komen er verschillende 
thema’s aan bod; landschap, portret en stilleven, van 
technische uitleg tot creatieve praktijkopdrachten. 
Voor deze workshop is een camera vereist, aangeraden 
is dat deze handmatige instellingen aan kan (sluitertijd, 
diafragma & iso) en een statief is een pré, maar niet vereist.

CREATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code 4122
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur
Datum:  1 februari 2021
Prijs: € 22,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 4123
Dag en tijd:  maandag 19.30 - 21.30 uur
Datum:  29 maart 2021
Prijs: € 22,50
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 6111
Dag en tijd:  maandag 19.00 – 21.30 uur
Duur:  5 x 2 ½ uur 
Start:  21 september 2020
Prijs: € 65,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 6112
Dag en tijd:  maandag 19.00 – 21.30 uur
Duur:  5 x 2 ½ uur 
Start:  25 januari 2021
Prijs: € 65,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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FOTOGRAFIE GEVORDERDENCURSUS
Door: Heske Knoppers

In de gevorderdencursus fotografie werken we in vijf 
wekelijkse lessen aan verschillende onderwerpen binnen 
de fotografie. In deze lessen gaan we ons meer verdiepen 
in de bediening van de camera. Elke week komt er een 
ander thema aan bod; portret, landschap en stilleven. 
Aan de hand van de technische uitleg worden er creatieve 
praktijkopdrachten gegeven. Voor deze workshop is een 
camera vereist, aangeraden is dat deze handmatige 
instellingen aan kan (sluitertijd, diafragma & iso) en een 
statief is een pré, maar niet vereist.
 

HOUTBEWERKEN
Door: Jan Vugts

Op donderdagmiddag kan er in de houtwerkplaats van 
Reinier van Arkel (RvA) gewerkt worden door de deelnemers 
van ABZ samen met enkele cliënten van RvA. Deze middag 
zijn er docenten van RvA en een vrijwilliger van ABZ 
aanwezig die hulp en uitleg kunnen bieden. Nog geen 
ervaring met machinaal werken? Dan krijg je de eerste 
lessen uitleg over de machines, voordat je zelf aan de slag 
mag gaan. Zodra je de machines ‘onder de knie’ hebt, mag 
je zelfstandig werken. Als deelnemer kun je aan eigen 
werkstukken werken of meubels restaureren. Je zorgt 
zelf voor potlood, duimstok en evt. spijkers/schroeven 
e.d. Schoon hout neem je zelf mee of schaf je aan bij RvA. 
Overige gereedschappen en machines zijn aanwezig. Je 
neemt na afloop je eigen werkstukken weer mee naar huis. 
Aanmeldingen gaat altijd even in overleg. 

Extra: schoon hout neem je zelf mee of kun je aanschaffen in 
de houtwerkplaats van RvA. 
Aanmelden bij ABZ, maar gebeurt door ons altijd in overleg 
met RvA.

CREATIEVE CURSUSSEN / OVERIG

Code: 6211
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 – 21.30 uur
Duur:  5 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  6 oktober 2020
Prijs: € 65,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 6212
Dag en tijd:  dinsdag 19.00 – 21.30 uur
Duur:  5 x 2 ½ uur (1 x per 14 dagen)
Start:  26 januari 2021
Prijs: € 65,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 7211
Dag en tijd:  donderdag 13.00 - 16.30 uur
Duur:  24 x 2 ½ uur
Start:  1 oktober 2020
Prijs: € 210,00
Locatie:  Reinier van Arkel, Gebouw de  
 Weverij, Watertorenlaan 15 in  
 Vught
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KERAMIEK / BOETSEREN
Door: 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 en niet te vergeten Pinterest 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 aangeleerde 
vaardigheden en kun je zelfstandig aan de slag.

N.B: 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 klei, 
glazuren of andere materialen, die niet standaard aanwezig 
zijn, zorg je zelf.

SPEKSTEEN BEELDHOUWEN
Door: Joke Dirkx

In deze cursus werken we met het vrij zachte stenen die in 
diverse kleuren verkrijgbaar zijn. 
We bewerken de speksteen met  beitels, raspen, zagen, 
vijlen en schuurpapier en soms maken we gaten met een 
boormachine. We brengen eerst met grof gereedschap de 
ruwe vorm aan in de steen.. Met fijnere raspen gaan we 
verder tot de gewenste vorm is bereikt. Door schuren en 
polijsten komen de kleuren van de steen naar boven. We 
ontdekken de mogelijkheden van gereedschap en materiaal 
en maken ons de techniek eigen. We laten ons inspireren 
door de vorm van de steen of we werken met een afbeelding 
alsuitgangspunt. 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. 

N.B: afhankelijk van de grootte en soort steen € 2,00 € 3,00 
per kilo en eventueel sokkels. Er zijn stenen verkrijgbaar 
bij de docente, maar een eigen speksteen meebrengen kan 
ook.

Code 5111
Dag en tijd: vrijdag 9.30 - 12.00
Duur:  25 x 2 ½ uur
Start:  25 september 2020
Prijs:  € 200,00
Locatie:  Reinier van Arkel, Gebouw de 
 Weverij, Watertorenlaan 15 in 
 Vught

Code 5112
Dag en tijd:  woensdag 13.30 - 16.00
Duur:  14 x 2½ uur (1x per 14 dagen)
Start:  16 september 2020
Prijs:  € 120,00
Locatie:  Reinier van Arkel, Gebouw de 
 Weverij, Watertorenlaan 15 in 
 Vught

Code 7611
Dag en tijd:  donderdag 13.00 - 15.30
Duur:  24 x 2 ½ uur
Start:  17 september 2020
Prijs: € 200,00
Locatie:  Reinier van Arkel, Gebouw de  
 Weverij, Watertorenlaan 15 in  
 Vught

Code 7612
Dag en tijd: woensdag 10.00 - 12.30
Duur:  12 x 2 ½ uur om de week
Start:  16  september 2020
Prijs: € 110,00
Locatie:  Reinier van Arkel, Gebouw de 
 Weverij, Watertorenlaan 15 in 
 Vught

CREATIEVE CURSUSSEN / OVERIG
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STRIPPENKAART ABZ
Met deze strippenkaart heb je de mogelijkheid om 4 keer 
aan te schuiven bij een creatieve cursus (van normaal 20-25 
lessen) 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 uitkomst om zo toch eens aan te sluiten bij 
een groep. De strippenkaart kun je inzetten bij één groep 
en is alleen geldig tijdens de looptijd van deze cursus dit 
seizoen. Bij een strippenkaart kun je géén aanspraak maken 
op restitutie bij ziekte of verzuim.
Na 15 september is bekend bij welke cursussen 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 / OVERIG
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GEZONDER OUDER WORDEN
Door: Miriam Bonink

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.

N.B: inbegrepen zijn de lunch en een kop koffie/thee.

SAMEN KOKEN
Door: Willem Hoeve

Ben je alleenwonend en vind je het moeilijk om elke dag 
weer een gezonde maaltijd op tafel te zetten? Of wil je graag 
leren koken op latere leeftijd? Denk je dat gezond eten duur 
is? Volg dan de cursus “Samen koken in Vught 55+” Tijdens 
de bijeenkomsten leer je een goedkope maar ook gezonde 
maaltijd te bereiden met een groep van ongeveer 
8 personen. Je kookt een maaltijd en eet deze gezellig 
samen op. 

N.B: inbegrepen zijn de maaltijden, een kop koffie/thee en 
het kookboek lekker voor weinig’.

BEWEGEN EN GEZONDHEID 55+

Code 8411
Duur:  4 x 2 uur per week
Dag en tijd:  donderdag van 12.00-14.00
Data:  8 en 22 oktober, 5 en 12 
 november 2020
Prijs: € 25,00
Locatie:  nog nader te bepalen

Code 8416
Dag en tijd:  dinsdag van 17.00-19.30
Duur:  5 x 2 ½ uur per week
Data:  ivm Covid-19 start voorjaar 
 2021 onder voorbehoud
Locatie:  nog nader te bepalen
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BEWEEG JE FIT: SENIORENGYM

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.

PAS OP DE PLAATS
Door: Trees Maurix

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.

BEWEGEN EN GEZONDHEID 55+
Code 8511
Dag en tijd:  dinsdag 08.30 - 09.15
Duur:  heel seizoen (ca. 40x)
Start:  25 augustus 2020
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8512
Dag en tijd:  dinsdag 09.30 - 10.15
Duur: heel seizoen (ca. 40x)
Start:  25 augustus 2020
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8513
Dag en tijd:  woensdag 09.30 – 10.15
Duur: heel seizoen (ca. 40x)
Start:  26 augustus 2020
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8514
Dag en tijd:  woensdag 10.30 - 11.15
Duur:  heel seizoen (ca. 40x)
Start:  26 augustus 2020
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8515
Dag en tijd:  donderdag 09.00-9.45
Duur:  heel seizoen (ca. 40x)
Start:  27 augustus 2020
Prijs:  € 130,00 (incasso in 4 termijnen 
 van € 32,50  in september,  
 december, maart, juni)
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8520
Dag en tijd:  woensdag 10.15 - 11.00
Duur:  heel seizoen (ca. 40x)
Start:  2 september 2020
Prijs: € 130,00 (incasso in 4 termijnen 
 van € 32,50  in september,  
 december, maart, juni)
Locatie:  Rode Rik, Van Sonstraat 49a, 
 Vught
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STOELYOGA
Door: Ilse Staps

Tijdens stoelyoga staat bewegen binnen je eigen grenzen, 
het oefenen van je ademhaling en ontspanning centraal.  
Deze yoga helpt een balans te vinden tussen spanning 
en ontspanning via rustige bewegingen van het lichaam 
met behulp van een stoel. De yogahoudingen worden vaak 
zittend en soms ook staand uitgevoerd, afhankelijk van wat 
bij jouw lichaam past. Je hebt geen yoga-ervaring nodig. 
Na afloop is er de mogelijkheid om een lekker bakje koffie/
thee te drinken.
Door subsidie van het Oranjefonds heeft de cursus dit 
kalenderjaar nog een aangepaste prijs.

TAI-CHI
Door: Ruud Raaymakers

Tai Chi (taijiquan) is een Chinese bewegingsmethode. Het 
bestaat uit een reeks houdingen die aaneen worden geregen 
tot een vloeiende bewegingsvorm. De bewegingen worden 
ontspannen en met geconcentreerde aandacht uitgevoerd. 
Dit maakt Tai Chi tot een effectieve valpreventiemethode die 
uitermate geschikt is voor senioren. De beoefening verbetert 
de conditie, harmoniseert de circulatie van energie, bloed en 
lichaamsvloeistoffen. Tevens vergroot het de mentale kracht 
en verheldert de geest.

WERELDDANS
Door: Els Spiekermann

Dansen is een prettige manier om fit en actief te blijven en 
tevens zeer geschikt om contacten op te doen.  Bij ABZ kun 
je meedoen aan dans uit allerlei landen. 
Els Spiekermann geeft elke woensdagochtend een gezellige 
groep ouderen op een deskundige manier les. Op een 
prettige manier legt zij de dansen uit. Deze dansen komen 
overal vandaan, zoals Griekenland, Frankrijk, Amerika, 
Israel, Kroatië etc. Elk land heeft een eigen cultuur en eigen 
dansen, dat maakt het zo afwisselend. En natuurlijk is er 
een koffiepauze tussendoor. 

Als je zin hebt om een keer een gratis les mee te doen, dan 
ben je van harte welkom, zo kun je kijken of deze danssoort 
iets voor je is.

Code 8532
Dag en tijd:  maandag 09.30 - 10.30
Duur:  heel seizoen (ca. 40x)
Start:  24 augustus 2020
Prijs: € 150,00 (incasso in 4 termijnen 
 van € 37,50  in september, 
 december, maart, juni)
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8531
Dag en tijd:  woensdag 09.45 - 11.00
Duur:  heel seizoen (ca. 40x)
Start:  2 september 2020
Prijs: € 165,00 (incasso in 4 termijnen 
 van € 41,25 in september, 
 december, maart, juni)
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code: 8015
Dag en tijd:  donderdag 13.30 – 14.30 uur
Duur:  13 x 1 uur per week
Start:  17 september 2020
Prijs:  € 32,50
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

BEWEGEN EN GEZONDHEID 55+
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YOGA
Door: 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.

COMPUTERCURSUSSEN 55+

Code 8011
Dag en tijd:  maandag 14.15 - 15.15
Duur:  25 x 1 uur
Start:  21 september 2020
Prijs: € 140,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

Code 8012
Dag en tijd:  maandag 15.30 - 16.30
Duur:  25 x 1 uur
Start:  21 september 2020
Prijs: € 140,00
Locatie:  Speeldoos, Vliertstraat 6, Vught

BEWEGEN EN GEZONDHEID 55+
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COMPUTERCURSUSSEN 55+

Code 3210
Dag en tijd:  donderdag 14.30 – 16.30
Duur:  5 x 2 uur per week
Start:  14 januari 2021
Data: 14-1, 21-1, 28-1. 4-2, 11-2
Prijs: € 40,00
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code: 3010
Dag en tijd:  dinsdag 9.30 – 12.00
Duur:  2 ½  uur om de week (zoveel als 
 nodig is)
 Mogelijkheden om te starten / 
 instromen op:1 september, 
 3 november 2020 en 
 12 januari, 2 maart, 13 april 2021 
Prijs:  gratis/taalhuis
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

BASIS COMPUTERVAARDIGHEDEN
Door: Gaab Vergeer

Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor mensen die nog 
geen of nauwelijks ervaring hebben op de computer, of hun 
kennis  willen opfrissen. Tijdens deze lessen 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 les gaan we eerst 
kennismaken met de apparatuur en de muis. Verder komt 
aan bod: opslaan en openen van documenten; knippen 
en plakken; mappen maken; bezoeken van interessante 
websites en schermbeveiliging instellen. Je werkt op je 
eigen tempo. Voor deze lessen neem je je eigen laptop 
mee. Niet in het bezit van een laptop: laat het ons vooraf 
weten, dan zorgen wij voor een laptop.
In overleg zijn er ook mogelijkheden voor Word en Excel.

FOTOBOEK MAKEN
Door: 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 
bijvoorbeeld jouw vakantie of familiefeest met je eigen foto’s 
mooi afgedrukt. 

Voor deze cursus neem je je eigen laptop met foto’s mee. 
De foto’s staan al op de laptop of je hebt een USB-stick. Je 
hebt minimaal 40 foto’s nodig. Kennis van de computer is 
noodzakelijk. Niet in het bezit van een laptop: laat het ons 
vooraf weten, dan zorgen wij voor een laptop.

N.B: kosten van je album zijn voor eigen rekening. Dit is 
afhankelijk van de grootte en het type.
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COMPUTERCURSUSSEN 55+

STARTEN MET JE TABLET (Basis)
Door: Gaab Vergeer

In vijf bijeenkomsten leer je in een rustig tempo de 
belangrijkste functies van jouw tablet kennen.
We kijken naar de beveiliging, standaard apps en het 
downloaden van nieuwe apps. Daarnaast bespreken we tips 
en trucs.Het verschil tussen een iPad en tablet? Voor tablets 
wordt een ander besturingssysteem gebruikt dan bij de iPad 
van Apple. 

Tablets maken gebruik van een Android besturingssysteem, 
de meest bekende tablets zijn Samsung en Lenovo. Deze 
cursus is speciaal voor mensen met een tablet. Je neemt je 
tablet opgeladen mee naar de cursus.

STARTEN MET JE I-PAD (Basis)
Door: Gaab Vergeer

In deze cursus van vijf bijeenkomsten leer je de 
basisbeginselen van je iPad. We starten met de uitleg 
over de iPad zelf en het verbinding maken. Verder komen 
aan bod: mailen en internetten met uw iPad en natuurlijk 
maak je kennis met de standaard apps en leer je apps 
downloaden. Neem je eigen iPad mee.
We werken in een rustig tempo aan de hand van een boek 
van Seniorweb.

COMPUTERVRAGENUURTJE
Iedere eerste en derde dinsdagmiddag van de maand zit 
er in DePetrus een vrijwilliger (Ton Husson of Norbert 
Smeulders) klaar om korte individuele vragen te 
beantwoorden op het gebied van je laptop, pc, iPad, iPhone, 
sommige Smartphones. Daarnaast kun je bij Ton terecht 
voor vragen omtrent Stamboomonderzoek algemeen en een 
programma Aldfaer wat hiervoor beschikbaar is. Bij veel 
vraag kunnen de tijden uitgebreid worden. Mail eventueel 
vooraf naar info@abzvught.nl

Code 3520
Dag en tijd:  donderdag 14.30 – 16.30
Start:  12 november 2020
Data:  12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12 
Prijs: gratis/taalhuis
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 3521
Dag en tijd:  donderdag 14.30 – 16.30
Start:  1 april 2021 
Data:  1-4, 8-4, 15-4, 22-4, 29-4
Prijs gratis/taalhuis
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 3510
Dag en tijd:  donderdag 14.30 – 16.30 uur
Start:  1 oktober 2020
Data:  1-10, 8-10, 15-10, 29-10, 5-11
Prijs: gratis/taalhuis
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Code 3511
Dag en tijd:  donderdag 14.30 – 16.30 uur
Start:  25 februari 2021
Data:  25-2, 4-3, 11-3, 18-3, 25-3
Prijs: gratis/taalhuis
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught

Prijs:  gratis
Dag:  (meestal) iedere 1e en 3e dinsdag 
 van de maand 
Tijd:  van 13.00-14.00 uur
Start:  Voor de actuele planning kun je 
 op de website van ABZ kijken 
 (www.abzvught.nl)
Locatie:  DePetrus, Heuvel 2, Vught
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LEZINGEN

Prijs:  € 7,50
Tijd:  19.30 – 21.00/21.30 uur

 Datum  Thema lezing

 16 september 2020 Zuiderwaterlinie

 7 oktober 2020 Grips
 
 4 november2020 Kamp Vught 

 2 december 2020 Vught in de Middeleeuwen

 6 januari 2021 Geschiedenis Helvoirt

 3 februari 2021 n.n.b.

 3 maart 2021 n.n.b.
 
 7 april 2021 n.n.b. 

 5 mei 2021 n.n.b.
  
 2 juni 20201 n.n.b.

LEZINGEN
Op (meestal) de eerste woensdagavond van de maand is 
er een interessante lezing in DePetrus. De lezingen zijn 
een samenwerking van ABZ, Bibliotheek Vught, het Vughts 
Museum en Stichting Erfgoed Vught.
Maandelijkse komen zo culturele, historische of 
kunstzinnige onderwerpen aan bod die vaak een relatie 
hebben met Vught. De avonden zijn inclusief een kop koffie 
of thee.
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Ontmoetingscentrum DePetrus
Heuvel 2
5261 EE  Vught
T 073 - 657 20 00
I www.abzvught.nl
E info@abzvught.nl


