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Opmaak & druk
Identim, Wageningen

Logo: Het grote beeldmerk in het logo van de VU Wageningen is gebaseerd op het beeld 
‘Ontluikend leven’ van Huub Kortekaas, lid van de Stichting Beeldrecht. Dit beeld staat 
in het Belmonte-arboretum in Wageningen.
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VOLKSUNIVERSITEIT WAGENINGEN
CURSUSPROGRAMMA 2022-2023

Voorwoord

Een leven lang leren omdat het leuk is!
Met trots bieden we u hier het programma aan voor het cursusjaar 2022-2023. Ongeveer 
100 activiteiten in de vorm van cursussen, workshops, lezingen en excursies gaan in 
september van start. Ze zijn verdeeld over de categorieën Talen, Kunst, Muziek, 
Cultuur en Filosofie, Praktisch en Creatief, Persoonlijke ontwikkeling, 
Voeding en Gezondheid, Natuur en Excursies. De meest actuele informatie over 
ons programma vindt u steeds op de website: www.volksuniversiteitwageningen.nl.

De doelstelling van de Volksuniversiteit is het aanbieden van een gevarieerd educatief 
programma voor een breed publiek (volwassenen en jongvolwassenen). De tarieven zijn 
bescheiden opdat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen. De sfeer is informeel en er 
zijn geen examens. Geen stress maar plezier! De docenten zijn gemotiveerd en deskundig 
en dat resulteert jaarlijks in goede resultaten. De activiteiten zijn bij voorkeur klassikaal 
en soms, als het niet anders kan, online. Dat was een goede oplossing in de afgelopen twee 
jaren, maar we verheugen ons er nu enorm op om elkaar weer live te mogen ontmoeten.

Doet u mee?
Ga eens iets leren wat u altijd al had willen doen maar waar nooit tijd voor was. Een taal 
of filosofie! Ga mee op fietsexcursie in de nieuwe natuur. Richt uw huis opnieuw in of 
ontwerp uw eigen website. Duik in de geschiedenis of kom alles te weten over hedendaagse 
kunst en wereldberoemde muziek. U bent van harte welkom!

Meldt u zich tijdig aan? 
Het zou jammer zijn als u er niet bij kunt zijn omdat de activiteit vol is. Het kan ook zijn dat 
wij een interessante cursus hebben geannuleerd terwijl u eigenlijk wel had willen deelnemen. 
Twee weken van te voren moeten we namelijk beslissen of een cursus al dan niet door kan 
gaan. De Volksuniversiteit Wageningen wenst u een inspirerend cursusjaar toe!
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JAARKALENDER

Alle onderdelen chronologisch naar begindatum
Activiteiten: C= Cursus, L = Lezing, W= Workshop, E = Excursie, F = Film

Dag aant. act. titel (verkort)  blz

SEPTEMBER 
Za 10 1x E De energie van de natuur  37
Di 13 5x C In vijf lessen uw eigen website  34
Di 20 1x L  Hedendaagse Nederlandse schilderkunst en fotografie van       
   wereldfaam!  10
Wo 21 5x C Ontwerp uw eigen tuin  49
Vr 23 8x L/E Museumkring - totaalprogramma 29
Vr 23 2x L/E Museumkring: een eeuw Neorealisme in Museum Arnhem 29
Ma 26 1x  L Ontdek Reiki  37
Ma 26  25x C Spaans 2, Spaans conversatie 21, 22
Di 27  4x C Meer met mijn Mac!  34
Di 27 25x C Modern Standaard Arabisch 2, 3, Chinees 2 12, 13
Di 27 12x C Nederlandse conversatie als tweede taal voor gevorderden 15
Di 27 25x C Engels 2, 3, English 5, conversation, Spaans 1 16, 17, 21
Di 27 25x C Italiaans 1, 3, conversazione 1, 2, Zweeds 1, 2 17, 18, 19, 23
Di 27 1x C ‘Zwarte Mist’: Het SS Wachbatallion Amersfoort 46
Do 29 25x C Modern Standaard Arabisch 1, Chinees 1, 3  12, 13, 14
Do 29 10x C Duits 1, conversatie  14
Do 29  25 x C Dutch for beginners 1, 2  15
D0 29 25x C Italiaans 2, 4, Japans 1, 2 17, 18, 19, 20
Do 29 25x C Portugees 1, 2, Spaans 1, 2, 3, 4  20, 21, 22
Do 29 8x C De Italiaanse Renaissance; 8 moderne schilderlessen! 40

OKTOBER 
Ma 3 3x C Intuïtie als raadgever  37
Di 4 1x L Zestig jaar James Bond  29
Do 6 8x C Digitale Fotografie voor beginners 40
Di 11 5x C De zin en onzin van beleggen  34, 35
Di 11 8x C Creatief schrijven voor beginners 40
Do 13 1x L/E Het apothekersvak vroeger en nu 49
Vr 14 4x C Vier aspecten van uw interieur  41
Wo 19 3x C Twee keer sneller lezen, driemaal beter onthouden 35
Wo 19 1x L De wondere wereld van de traan 38
Zo 30 1x E Samen naar de opera: Rusalka  32
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JAARKALENDER

Alle onderdelen chronologisch naar begindatum
Activiteiten: C= Cursus, L = Lezing, W= Workshop, E = Excursie, F = Film

Dag aant. act. titel (verkort)  blz

NOVEMBER 
Do 3 1x W Hoe presenteert u uzelf? Kleur- en stijladviezen 41
Do 3 5x C Leesgroep Latijn: brieven van Cicero en Plinius 30
Zo 6 1x E Rondwandeling door Bussum  50
Di 8 2x C De energietransitie en duurzame energie begint ook thuis 41
Do 10 3x C Zijn naam is Bach  32
Wo 16 1x L Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens WO II 46
Ma 21 1x W Basisworkshop mountainbike en racefietsafstelling en  
   onderhoud 42
Vr 25 2x L/E  Museumkring: Gustav Klimt in het Van Gogh Museum 29
Ma 28 1x L Weer veilig aan het verkeer deelnemen. Opfriscursus 2022 42
Di 29 2x W Wie is hier de wijnkenner?  38
Wo 30 2x C Vervolgcursus Astronomie: licht op donkere materie? 50

DECEMBER 
Wo 7 1x L Rijke feesttradities in Europa  30
Ma 12 2x C Wonderlijke wiskunde  35
Wo 14 1x W Wat is uw eigen wijs?  42

JANUARI 
Ma 9 1x W Inspiratie bij het schrijven  43
Wo 11 12x C Egyptisch Arabisch  13
Wo 11 4x C Excel voor beginners  36
Do 12 8x C Flarden en Fragmenten, schrijven over herinneringen 43
Ma 16 3x C Klassiek, een voorbeeld voor altijd: De Grieken 46
Di 17 6x C Elektriciteit in en om het huis  43
Vr 20 2x L/E  Museumkring: Henry Moore aan Zee, in Scheveningen 29
Vr 27 5x C Moderne Levenskunsten: De mens en de kunst van het leven 36
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JAARKALENDER

Alle onderdelen chronologisch naar begindatum
Activiteiten: C= Cursus, L = Lezing, W= Workshop, E = Excursie, F = Film

FEBRUARI 
Wo 8 1x L Emoties: zoveel meer dan gevoelens  38
Wo 8 10x C Spaans op reis  23
Do 9 10x C Italiaans op reis  19
Ma 13 1x L De (voor)geschiedenis van de zuidelijke Grebbelinie 47
Wo 15 1x W Colour yourself bright  44
Wo 22 1x L Marketgarden: Een Duitse overwinning! Hoe kwam dat? 47
Za 25 1x E Samen naar de opera: Rigoletto  33

MAART 
Do 2 5x C Leesgroep Grieks: Herodotus over niet-Grieken en het  
   conflict met Perzië   30
Ma 6 2x W Weet wat je eet! Weet je wat je eet? Smaak? 39
Di 7 2x W Blokprinten op papier en/of textiel  44
Wo 15 5x C Smartphone fotografie voor Android toestellen 44
Do 16 4x C Italiaanse routes van kunst, schoonheid en bewondering 31
Ma 20 1x L Geheim agenten op de Zuid-Veluwe  47
Vr 24 2x C Museumkring: Johannes Vermeer in het Rijksmuseum 29

APRIL 
Di 4 3x C Interieurstyling  45
Di 11 1x L Het Bourgondische Rijk  47
Do 13 1x L Traditionele Chinese Voedingsleer. Ouderwets of juist modern? 39
Wo 19 1x L Guillaumin, eerherstel van een vergeten Impressionist 31
Ma 24 1x L Rome – Palazzo Farnese en de Fontein van de Vier Rivieren 31

MEI 
Di 2 1x L Evacuatie bevolking Grebbelinie 10 mei 1940 48
Vr 12 1x E Fietsexcursie door natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden 50

Voor meer informatie kijk op onze website: www.volksuniversiteitwageningen.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN  
VOLKSUNIVERSITEIT WAGENINGEN

Algemeen
Activiteiten van de VUW staan open voor volwassenen en jongvolwassenen.

Inschrijven
 » Inschrijving is mogelijk:

• via onze website www.volksuniversiteitwageningen.nl, of
• door het inschrijfformulier in het programmaboekje volledig in te vullen, te 

ondertekenen en te versturen naar Volksuniversiteit Wageningen, Agro Business 
Park 66, 6708 PW Wageningen.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus. 
Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

 » Na verwerking van het inschrijfformulier (website of inschrijfkaart) ontvangt u binnen 
een week per e-mail of, indien u geen e-mail heeft, per post:

• een bevestiging van uw inschrijving, of
• een bevestiging dat u op de wachtlijst staat, als er geen plaatsen meer beschikbaar 

zijn, of
• een bericht van annulering.
Indien u binnen een week geen bericht van ons ontvangen heeft, dan kunt u zelf contact 
met ons opnemen om te vragen of uw inschrijving correct is verwerkt. Tijdens de 
vakantieperiode kan het langer duren voordat uw inschrijving is verwerkt.

 » Met uw inschrijving (digitaal of inschrijfkaart), verklaart u kennis te hebben genomen 
van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven en 
het Privacyreglement zoals vermeld op onze website.

 » Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u 
de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

 » Onvolledig of onleesbaar ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet in behandeling 
worden genomen.

Plaatsing
 » Als een cursus doorgaat en u wordt geplaatst dan sturen wij u een e-mail of, indien u 

geen e-mail heeft, een brief ter bevestiging van uw deelname. Dit is tevens uw bewijs 
van deelname. 
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Instroom
In sommige gevallen is instroom na aanvang van de cursus mogelijk, maar alleen in 
overleg met de administratie en na akkoord van de coördinator en de docent. Gemiste 
lessen worden niet gerestitueerd.

Annulering door cursist
 » Annulering van cursusdeelname dient schriftelijk te worden gedaan (per e-mail of 

post). Restitutie van het cursusgeld kan tot maximaal drie weken voor aanvang van 
de cursus. Vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus is restitutie niet meer mogelijk. 
De annulerings kosten zijn € 10 en worden in mindering gebracht op het te restitueren 
cursusgeld. 

 » Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, dan ontvangt u geen geld terug maar u kunt wel 
uw bevestiging van deelname aan iemand anders geven die uw plaats gaat overnemen 
in de cursus. Neem hierover contact op met de administratie.

Annulering of wijziging door de Volksuniversiteit
 » Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor om een cursus te 

annuleren. U ontvangt hierover bericht (uiterlijk 7 dagen voor de startdatum van de 
cursus), bij voorkeur per e-mail of telefoon. Uw inschrijfgeld zal dan niet geïncasseerd 
worden.

 » Als de Volksuniversiteit Wageningen door overmacht (bv Corona) de klassikale cursus 
moet stoppen, dan behoudt de Volksuniversiteit zicht het recht voor om de cursus 
online voort te zetten in een digitale omgeving of om de cursus te verplaatsen naar 
een andere datum. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het resterende cursusgeld 
gerestitueerd worden na aftrek van de reeds gemaakte kosten. Indien de cursus online 
wordt voortgezet zal geen restitutie plaatsvinden.

Inning cursusgeld
 » Cursusgelden worden in de regel in één keer geïncasseerd voor aanvang van een cursus 

en alleen als deze doorgaat en u geplaatst bent. Bij eenmalige activiteiten kan het 
voorkomen dat het cursusgeld vlak na de bijeenkomst wordt geïncasseerd.

 » Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursusbedrag van € 140 of meer, na telefonisch 
overleg met de administratie. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Vervanging docent en wijziging lesschema
 » Volksuniversiteit Wageningen kan genoodzaakt zijn een activiteit door een andere 

docent te laten geven dan in het programmaoverzicht staat vermeld. Bij uitval van een 
les wegens ziekte van de docent of andere reden, wordt/worden de vervallen les(sen) in 
de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

 » Tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen wordt geen les gegeven.
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Cursusboeken en lesmateriaal
 » Kosten van cursusboeken en lesmateriaal zijn, tenzij anders vermeld, niet bij het 

cursusbedrag inbegrepen. Aanvullend lesmateriaal wat door de docent wordt verstrekt 
dient rechtstreeks aan de docent betaald te worden.

 » We raden u aan om boeken en materialen pas aan te schaffen als u de ‘bevestiging 
deelname’ heeft ontvangen.

(Letsel)schade en vermissing
Volksuniversiteit Wageningen stelt zich niet aansprakelijk voor (letsel)schade aan 
personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, tijdens 
de door haar georganiseerde activiteiten.

Klachten
Klachten kunt u kenbaar maken aan de docent of aan het bestuur van de Volksuniversiteit. 
U kunt deze sturen naar info@volksuniversiteitwageningen.nl. Wij sturen u eerst 
een ontvangst bevestiging en binnen 4 weken ontvangt u van ons een antwoord. In de 
zomervakantie kan dit iets langer duren.

Gemeente-bijdragen
Voor inwoners van de gemeente Wageningen met een minimuminkomen kan een 
tegemoetkoming in het cursusgeld tot € 150 van het ‘Ik doe mee’-fonds aangevraagd 
worden. Voor meer informatie zie www.ikdoemeefonds.com.

DONATEURS

Met een financiële bijdrage van € 20 of meer per jaar steunt u de Volksuniversiteit 
Wageningen. Als donateur heeft u in het cursusjaar 2022-2023 gratis toegang tot de 
openingslezing. De bijdrage voor bestaande donateurs wordt geïncasseerd in de tweede 
helft van augustus. Het donateurschap is persoonlijk. Opzeggen kan door een e-mail te 
sturen vóór 1 juli naar: info@volksuniversiteitwageningen.nl.

VRAGEN

Als u vragen heeft over het instapniveau van één van de taalcursussen, kunt u een e-mail 
sturen naar info@volksuniversiteitwageningen.nl. U ontvangt dan een link naar de 
desbetreffende website, waar u zelf uw niveau kunt testen of u wordt in contact gebracht 
met de docent. Ook voor andere vragen kunt u een mail sturen aan dit e-mailadres.
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001 Hedendaagse Nederlandse schilderkunst en fotografie van wereldfaam!
Ron Augustus
Dit jaar openen we ons jaarprogramma met een bijzonder 
onderwerp uit de categorie Kunst. Natuurlijk zijn we als land trots 
op onze beroemde schilders uit de 17e eeuw en op kunstenaars als 
Mondriaan en Van Gogh. Het succes van de televisieserie “Project 
Rembrandt” is het bewijs voor de grote publieke belangstelling. 
Maar ook in deze tijd heeft Nederland kunstenaars van wereldklasse 
binnen haar grenzen.
We hebben kunstkenner Ron Augustus bereid gevonden ons er alles over te vertellen. We 
kennen hem als een enthousiaste en boeiende spreker. In 2021 ging zijn presentatie over 
“kunstroof en kunstvervalsing” en wat er allemaal nog meer speelt achter de schermen 
van de kunstwereld. Voor hem is het verhaal achter het kunstwerk het uitgangspunt. 
Nu spreekt hij over vier internationaal bekende hedendaagse schilders (Lita Cabellut, 
Marlène Dumas, Henk Helmantel en Jan Worst) en vier wereldberoemde fotografen 
(Rineke Dijkstra, Desiree Dolron, Anton Corbijn en Erwin Olaf). 
We leren de kunstenaars en hun werk beter kennen en luisteren daarbij soms ook naar 
muziek. Er wordt gesproken over hoe je naar een kunstwerk kunt kijken, want we zien niet 
met onze ogen maar met onze hersenen! Je ziet wat je kent. 
We staan tenslotte stil bij aanstormend talent en waar je hen kunt ontdekken. Laat u 
inspireren en verrassen. Ron laat u anders kijken naar kunst. 

dag en tijd:  dinsdagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  20 sep
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 12,50, gratis voor donateurs
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TALEN ALGEMENE INFORMATIE

Bij iedere taalcursus wordt vermeld op welk niveau van het Europees Referentiekader 
(zie kader) een cursus wordt gegeven of afgerond (www.erk.nl). Wilt u op het aangegeven 
niveau komen, dan zult u per week moeten rekenen op minstens 2-3 uur huiswerk.

Taalcursussen
Bij alle taalcursussen ligt het accent op spreek- en luistervaardigheid, daarnaast zal er 
de nodige tijd worden besteed aan grammatica. We werken in kleine groepen om de 
stimulerende werking van groepsprocessen volledig tot zijn recht te laten komen. Er 
wordt ook gewerkt met ondersteuning van digitale middelen, maar het persoonlijke 
contact met de docent staat bij ons hoog in het vaandel. Soms kan kennis van gewoonten 
en tradities van het land bijdragen aan een beter inzicht in de taal en deze komen dan 
uiteraard ook aan de orde.

Tijdens de schoolvakanties worden er geen taalcursussen gegeven:
Herfst  22 t/m 30 okt   Pasen    7 t/m 10 apr
Kerst  24 dec t/m 8 jan Meivakantie 29 apr t/m 7 mei
Voorjaar  25 feb t/m 5 mrt

Lesboeken
De genoemde cursusprijzen zijn exclusief lesboeken. De te gebruiken lesboeken vindt u 
op onze website. De genoemde prijzen voor boeken zijn richtprijzen, exclusief eventuele 
vracht- of portokosten. Wij adviseren om de boeken niet aan te schaffen voordat u bericht 
heeft gekregen dat de cursus doorgaat.

Europees Referentiekader
Beginnend taalgebruiker:
A1: Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete 
behoeften begrijpen en gebruiken.
A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband 
hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, 
winkelen, plaatselijke geografie, werk).
Onafhankelijk taalgebruiker:
B1: Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde 
onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz. 
Kan omgaan met de meeste situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied 
waar de taal gesproken wordt. 
B2: Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte 
onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo 
vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers 
voor geen van beide partijen lastig is.
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101 Modern Standaard Arabisch 1 
Sara Abdelmohsen
De Arabische taal kent drie variaties: klassiek Arabisch, Modern Standaard Arabisch (MSA) 
én de verscheidene dialecten die in verschillende Arabische landen gesproken worden. 
Klassiek Arabisch is de taal van de klassieke historische literatuur. Modern Standaard 
Arabisch is de formele en universele vorm van het Arabisch. Arabieren die in hun eigen 
dialecten nauwelijks met elkaar kunnen communiceren, kunnen dit door middel van MSA 
wel. De eerste helft van de cursus staat het Arabisch schrift centraal, daarna komt ook het 
begin van de grammatica aan bod. Huiswerk: ca. 3 uur per week. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

102 Modern Standaard Arabisch 2 
Sara Abdelmohsen
Deze cursus is een vervolg op Modern Standaard Arabisch 1. Grammatica en woordenschat 
staan centraal. De grammatica wordt stap voor stap en met behulp van veel voorbeelden 
uitgelegd en vervolgens toegepast in analyse-, vertaal- en conversatie-oefeningen. Van 
cursisten wordt verwacht dat zij een redelijke kennis hebben van het Arabisch schrift. 
Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 20.30-22.00 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318

103 Modern Standaard Arabisch 3 
Sara Abdelmohsen
Voor cursisten die het afgelopen jaar de cursus Modern Standaard Arabisch 2 hebben 
gevolgd en voor instromers van vergelijkbaar niveau. We gaan dieper in op de grammatica. 
In deze cursus zullen o.a. zwakke werkwoorden en deelwoorden aan bod komen. Door de 
gerichte aanpak van actuele thema’s, die relevant zijn voor de moderne Arabische wereld, 
krijgt u de mogelijkheid uw vaardigheden in deze taal verder te ontwikkelen. Lesboeken: 
zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 18.45-20.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318



Programma 2022 - 2023 13

TA
LE

N

104 Egyptisch Arabisch 
Sara Abdelmohsen
Voor deze cursus is geen kennis nodig van het Arabisch alfabet of van het Modern 
Standaard Arabisch, omdat deze cursus op fonetische wijze wordt gegeven. In deze cursus 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan grammatica en zinsopbouw. Het lesboek is speciaal 
ontwikkeld door specialisten op het gebied van het Egyptische dialect. De cursus is met 
name gericht op spreekvaardigheid en is daarom zeer geschikt voor iedereen die, voor 
vakantie of zakelijk, naar Egypte gaat. Lesboek: zie website.

dag en tijd:  12 woensdagavonden, 19.30-21.30 uur
data:   11. 18, 25 jan; 1, 8, 15, 22 feb, 8, 15, 22, 29 mrt, 5 apr
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 204

105 Chinees 1 
Yarong Qi, MSc.
In 25 lessen maakt u kennis met China en de Chinese taal. Er wordt veel aandacht besteed 
aan de spreek- en luistervaardigheid, waarbij het onderscheiden van de vier tonen 
essentieel is. Daarnaast leert u over de Chinese cultuur. Na de cursus kunt u zich wegwijs 
maken in het moderne China. Lesboek: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 20.30-22.00 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318

106 Chinees 2 
Yarong Qi, MSc.
Deze cursus is een vervolg op Chinees 1. Het doel is uw woordenschat verder uit te breiden. 
Voorts komt het schrijven van karakters en het toepassen van basisgrammatica aan bod. 
Lesboek: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 18.45-20.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318
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107 Chinees 3 
Yarong Qi, MSc.
Deze cursus is een vervolg op Chinees 2. U gaat uw kennis toepassen in nieuwe situaties. 
Per les zullen we een ander thema behandelen. Binnen deze thema’s traint u uw spreek-, 
luister-, lees- en schrijfvaardigheid. We bespreken culturele onderwerpen en maken 
vergelijkingen tussen China en de Westerse wereld. Chinese liederen, volksverhalen en 
eeuwenoude uitdrukkingen zullen in de lessen voorbijkomen. Lesboek: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 18.45-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318

108 Duits 1 
Oscar Löhmer
Het doel van de cursus is om de Duitse taal, de cultuur en het land te leren kennen. Met 2 
tot 3 uur huiswerk maken, kunt u na afloop van de cursus iets in het Duits vragen en het 
nieuws enigszins volgen. Er is aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid, maar de luister- 
en spreekvaardigheid hebben de meeste aandacht. Toegang tot het internet is nodig om 
documenten te kunnen lezen en downloaden via mijn “one-drive”. Lesboek: zie website.

dag en tijd:  10 donderdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8 dec
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 125

109 Duits conversatie 
Oscar Löhmer
Deze cursus is bestemd voor hen, die hun spreekvaardigheid willen verbeteren. 
Woordenschat, gespreksvormen en zinsbouw zullen uitgebreid aan bod komen 
om het verblijf in Duitsland, als ook in ieder ander Duitstalig land te vergemak-
kelijken. Instapniveau: A2. Niveautest: zie website.

dag en tijd:  10 donderdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8 dec
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 125
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110 Dutch for beginners 1 
Wilma Sass
You will learn the basics of Dutch, combining group work with self-study. You can 
practice listening and pronunciation, make the first steps in grammar and build up your 
vocabulary. As a result, you gain confidence in communication in Dutch in a variety of 
everyday situations. Classes are suitable for foreigners with at least secondary education. 
Textbook: see website.

dag en tijd:  25 Thursday evenings, 19.00-20.15 hour 
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mar, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

111 Dutch for beginners 2 
Wilma Sass
U heeft al Nederlands op niveau A1 bereikt. Met deze cursus kunt u niveau A2 behalen. We 
behandelen onderwerpen als wonen, gezondheid, opleiding en werk. We oefenen in het 
Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven. Lesboek: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 20.30-21.45 uur 
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
Plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

112 Nederlands conversatie (als tweede taal) voor gevorderden 
Andy Beeftink
U bent al aardig op de hoogte van de Nederlandse taal. U heeft al een behoorlijke 
woordenschat, u kunt boodschappen doen en wat bestellen in het café. U kent de zinsbouw 
van eenvoudige zinnen. Maar u wilt meer: beter tekstbegrip, spelen met de taal. Wij gaan 
verder met uitbreiding van uw woordenschat, de zinsbouw van gecompliceerde zinnen 
behandelen en zullen veel praten. Wij werken met materiaal van de docent. Instapniveau 
minimaal A2.

dag en tijd:  12 dinsdagavonden, 20.00-21.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 140
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113 Engels 2 
Nicola van der Wal-Dawson
In deze cursus poetst u de aanwezige basiskennis van het Engels (niveau A1) op en u 
bouwt deze kennis uit richting niveau A2. Er wordt gewerkt met de methode Navigate 
Elementary. De boeken uit deze serie combineren traditionele leermethoden met een 
eigentijdse benadering. Lesboeken: zie website. 

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 19.00-20.15 uur
data   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:   scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

114 Engels 3 
Kiran Dijkstra-Bhanot
Deze cursus is niet alleen bedoeld voor mensen die eerder hebben deelgenomen aan 
Engels 2, maar ook voor ieder ander die een startniveau heeft tussen A1 en A2. We werken 
verder uit Navigate elementary coursebook en workbook en starten bij hoofdstuk 7. Aan 
het einde van de cursus heeft u niveau A2 bereikt. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:    27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:   scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

115 English 5 
Nicola van der Wal-Dawson
This course is a follow-up to last year’s English 4 course and we also welcome anyone who 
is seeking to master a B1 level. We will continue working with Navigate Pre-Intermediate 
(B1-level), starting from unit 7. The course- and workbook deals with speaking, reading, 
writing and listening, there is online support available. Textbook: see website.

dag en tijd:  25 Tuesday evenings, 20.30-21.45 hour
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mar, 4, 11 apr
plaats:   scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265
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116 English conversation 
Kiran Dijkstra-Bhanot
This course is intended for students with a working knowledge of written English, who aim 
to improve their fluency and pronunciation. During the first lessons idiom and grammar 
will be dealt with. Later on, discussions and conversations will be spiced with idiom and 
grammar. Entry level: B1-B2. Textbook: see website. Extra course material will be supplied 
by the teacher. 

dag en tijd:  25 Tuesday evenings, 20.30-21.45 hour
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mar, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

117 Italiaans 1 
Ronald Valk
We leren de beginselen van de Italiaanse taal. Stap voor stap en op een ontspannen manier 
komen taalvorming en grammatica aan bod. We werken richting niveau A1. Ook besteden 
we ruimschoots aandacht aan land, volk en cultuur. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

118 Italiaans 2 
Ronald Valk
Deze cursus is voor degenen die het afgelopen jaar Italiaans 1 hebben gevolgd en voor 
instromers van vergelijkbaar niveau. Wij werken Allegro Nuovo 1 helemaal uit en zullen 
hiermee niveau A1 bereiken. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265
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119 Italiaans 3 
Ronald Valk
Deze cursus is voor degenen die het afgelopen jaar Italiaans 2 hebben gevolgd en voor 
instromers van vergelijkbaar niveau (niveau A1). We gaan met het tekstboek en werkboek 
van Allegro Nuovo 2 de leerstof van de afgelopen jaren opfrissen, uitbreiden en verdiepen. 
We werken richting niveau A2. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

120 Italiaans 4 
Ronald Valk
Deze cursus is voor degenen die het afgelopen jaar Italiaans 3 hebben gevolgd en voor 
instromers van vergelijkbaar niveau. We zullen grammaticale kennis, woordenschat en 
spreekvaardigheid verder uitbreiden en Allegro Nuovo 2 helemaal uitwerken. Hiermee 
zullen we niveau A2 bereiken. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

121 Conversazione 1 
Giulia d´Ajello
Corso di conversazione per nuovi corsisti che iniziano ad usare per la prima volta il libro 
“Italia per stranieri” (livello A2-B1). Il nostro libro presenta una serie di testi di diverso 
livello didattico sull’Italia e gli Italiani: una vasta panoramica di attualità, cultura e 
tradizioni. Queste letture, numerose e diverse, sono anche il punto di partenza per la 
nostra conversazione.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265
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122 Conversazione 2 
Giulia d’Ajello
Questo corso è il logico proseguimento del nostro corso di conversazione dell’anno scorso.
Noi riprendiamo “Italia per stranieri” a metà libro (livello B2-C1) e, come d’abitudine, ci 
lasceremo ispirare dai suoi racconti per poi parlare di numerosi argomenti, a seconda delle 
tematiche proposte dal nostro libro.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

123 Italiaans op reis 
Giulia d’Ajello
Gaat u binnenkort naar Italië? Dan is deze cursus een goede voorbereiding op uw reis! 
Bij ons leer u niet alleen enkele basisvaardigheden, zoals de weg vragen, eten en drinken 
bestellen en boodschappen doen, maar u leert ook wat u moet doen bij onvoorziene 
omstandigheden zoals autopech of een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Altijd 
handig om te weten. Kortom, alles voor een plezierige en zorgeloze vakantie! En natuurlijk 
wordt in deze cursus ook ruimschoots aandacht aan land, volk en cultuur besteed. Lesboek: 
zie website.

dag en tijd:  10 donderdagmiddagen, 13.30-15.30 uur
data:   9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13, 20 apr
plaats:   Bevrijdingskerk     kosten: € 180

124 Japans 1 
Mizue Senda
U leert niet alleen de taal, maar ook allerlei bijzonderheden van de Japanse cultuur. De 
communicatie in Japan is heel anders dan in Nederland. Direct zijn kan in Japan als 
onbeleefd overkomen. Die verschillen kennen is belangrijk. Na de cursus kunt u basis 
Japans gebruiken, waarbij luisteren en spreken hand in hand gaan met lezen en schrijven. 
Om mee te kunnen komen wordt 2 tot 3 uur per week thuisstudie verwacht. Lesboeken: 
zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 18.45-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318
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125 Japans 2 
Mizue Senda
Deze cursus is vooral bedoeld voor de mensen die het boek ‘Marugoto 1’ hebben uitgewerkt. 
Het is ook van belang dat u al Hiragana en Katakana onder de knie hebt. Het boek dat we 
gaan gebruiken is alleen in de Japanse alfabetten geschreven. Om mee te kunnen komen 
met de lessen wordt 2 à 3 uur per week thuisstudie verwacht. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 20.30-22.00 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 318

126 Portugees 1 
Ana Catarina Mica
U leert zich verstaanbaar maken in het Portugees. Het accent ligt op spreek- en 
luistervaardigheid. Praktische situaties, die u in Portugeestalige landen tegen kunt komen, 
zoals contact maken met de lokale bevolking, gesprekjes in hotels en restaurants, enz. 
zullen worden geoefend. Ook is er aandacht voor de cultuur en gewoonten in verschillende 
Portugeestalige landen. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 d0nderdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

127 Portugees 2 
Ana Catarina Mica
Deze cursus is voor iedereen die Portugees 1 heeft gevolgd en voor zij-instromers van 
vergelijkbaar niveau. Wanneer u twijfelt over uw niveau, dan kunt u een intake aanvragen 
met de docent die deze taalcursus verzorgt. We zullen beginnen bij les 10 van het boek 
Portugees Direct voor beginners. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:   25 donderdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 27 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15 dec,
    2, 9, 16 feb, 2, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13, 20 apr, 11, 18, 25 mei
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

Russisch  
Bij het ter perse gaan van het programmaboekje hebben wij voor seizoen 2022-2023 nog 
geen vervangende docent Russisch kunnen vinden, maar wij zijn nog wel op zoek. Als het 
ons lukt om een vervangende docent aan te trekken, zullen we de cursussen Russisch op 
de website vermelden.
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130 Spaans 1 
Gabriela Ortega Hernandez
Op een eenvoudige manier leert u de basiskennis van het Spaans. Door de studie van 
grammatica, woordenschat en uitdrukkingen, ontwikkelt u de kennis die u nodig hebt om 
in het Spaans te kunnen spreken. We werken toe naar niveau A1. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn  kosten: € 265

131 Spaans 1 
Elvira Martinez Camacho
Tekst zie cursus 130.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:   scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

132 Spaans 2 
Elvira Martinez Camacho
‘Caminos nieuw 1’ is een methode, waarin u op een actieve manier Spaans leert verstaan 
en gebruiken in gesprekken. Taalverwerving en grammatica komen aan bod in gevarieerde 
teksten en oefeningen. U maakt thuis de oefeningen uit het werkboek en u kunt de 
oefeningen van de cd-rom doen. Lesboeken: zie website. 

dag en tijd:  25 maandagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   26 sep, 3, 10, 17, 31 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 12, 19 dec,
   9, 16, 23, 30 jan, 6, 13, 20 feb, 6, 13, 20, 27 mrt, 3, 17, 24 apr
plaats:  Zalencentrum De Brink, Bennekom  kosten: € 265

133 Spaans 2 
Gabriela Ortega Hernandez
Tekst zie cursus 132.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265
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134 Spaans 3 
Elvira Martinez Camacho
Het 3e jaar Spaans is praktisch en leuk. U maakt kennis met dagelijkse situaties in 
een Spaanstalige omgeving door middel van conversatieoefeningen. We behandelen 
de gebiedende wijs en veel nuttige uitdrukkingen. Deze cursus is voor hen die de 
tegenwoordige en verleden tijd in het Spaans beheersen. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

135 Spaans 4 
Gabriela Ortega Hernandez
In deze cursus werken we met het boek Caminos nieuw 2, deel twee. Om deel te nemen 
aan deze cursus is het nodig kennis te hebben van de tegenwoordige tijd en alle verleden 
tijden. Het doel van de cursus is om u mondeling en schriftelijk in het Spaans te kunnen 
uitdrukken, waarbij aspecten worden behandeld als: grammatica, conversatie, begrip, enz. 
Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 donderdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1, 8, 15, 22 dec,
   12, 19, 26 jan, 2, 9, 16, 23 feb, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

136 Spaans conversatie 
Elvira Martinez Camacho
Éste es un curso para las personas que ya saben español o que han terminado el curso 
Español 4 y quieren practicar su conocimiento de la lengua española. La idea es conversar 
en español sobre diferentes temas, ya sean de actualidad o simplemente del interés de la 
mayoría.  A veces también se estudiará algo de gramática. El material es preparado por la 
profesora y cada vez es material diferente, entonces un alumno puede hacer varias veces 
el curso.

dag en tijd:  25 maandagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   26 sep, 3, 10, 17, 31 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 12, 19 dec,
   9, 16, 23, 30 jan, 6, 13, 20 feb, 6, 13, 20, 27 mrt, 3, 17, 24 apr
plaats:  Zalencentrum De Brink, Bennekom  kosten: € 265
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137 Spaans op reis 
Gabriela Ortega Hernandez
Het lesboek voert ons in 10 hoofdstukken door de beginselen van de taal. Per les één 
hoofdstuk, een programma met veel praktische oefeningen, waarbij van de cursisten 
zelfwerkzaamheid wordt verwacht. Om mee te kunnen komen met de lessen wordt per 
week 2 à 3 uur thuisstudie verwacht. Maar met resultaat: daarna kunt u zich zowel in 
Spanje als ook in ieder ander Spaanstalig land een beetje verstaanbaar maken. Lesboek: 
zie website.

dag en tijd:  10 woensdagavonden, 19.00-21.00 uur
data:   8, 15, 22 feb, 8, 15, 22, 29 mrt, 5, 12, 19 apr
plaats:  Wijkcentrum Ons Huis     kosten: € 180

138 Zweeds 1 
drs. Hinke Hilarides
Steeds meer mensen ontdekken de rust en ruimte van het Noorden. De nadruk ligt bij 
deze beginnerscursus op de Zweedse grammatica en spreek- en luistervaardigheid. Naast 
klassikaal onderwijs is er ook ondersteuning met digitale middelen. Lesboeken: zie 
website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 19.00-20.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265

139 Zweeds 2 
drs. Hinke Hilarides
Deze cursus is voor degenen die het afgelopen jaar Zweeds 1 hebben gevolgd. En voor 
instromers van vergelijkbaar niveau. We werken verder uit het boek Nybörjarsvenska. In 
de loop van deze cursus beginnen we met conversatie-oefeningen. Lesboeken: zie website.

dag en tijd:  25 dinsdagavonden, 20.30-21.45 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec,
   10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4, 11 apr
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn   kosten: € 265
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Cursus Spaans? 
     Spaanse Film...
Kunstgeschiedenis? 
     Arts in Cinema...
Samen naar de opera? 
     Kan ook bij ons...
Computervaardigheden? 
     Koop je tickets online...

BRENG JE OPGEDANE KENNIS 
BIJ ONS IN DE PRAKTIJK...

BIJ ONS ZIE JE MEER 
DAN ALLEEN FILM...
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Met het invullen van deze kaart geeft u de Volksuniversiteit Wageningen toestemming 
tot het verwerken van deze gegevens in hun administratiesysteem.

Naam: hr./mw.    

Straat en huisnr.:    

Postcode:    

Woonplaats:    

Tel.:    

E-mailadres:    

Mobiel:   

IBAN:   

Schrijft zich in voor cursus/activiteit:

nr.                          titel:    

nr.                          titel:    

nr.                          titel:    

nr.                          titel:    

en verleent aan de VU-Wageningen een eenmalige machtiging om het verschuldigde 
cursusgeld ad €                          , af te schrijven van het opgegeven IBAN.

 wel /  geen donateur /  wordt donateur (opgeven via bijgaande kaart of via de website)

De inschrijfvoorwaarden zijn mij bekend.

Datum:                           Handtekening:                          

INSCHRIJFKAART VOOR CURSUS VOLKSUNIVERSITEIT WAGENINGEN
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(het donateurschap is persoonsgebonden)

Met het invullen van deze kaart geeft u de Volksuniversiteit Wageningen toestemming 
tot het verwerken van deze gegevens in het administratiesysteem.

Ik wil de Volksuniversiteit Wageningen graag financieel steunen en word donateur. 
Hiervoor geef ik met ingang van het seizoen 2022-2023 een doorlopende machtiging af 
met een jaarlijkse donatie van

€                          per jaar (minimaal € 20)

Voordelen donateurschap:
• Als donateur heeft u gratis toegang tot de openingslezing
• U ontvangt elk jaar de donateursbrief en een gratis programmaboekje

Naam: hr./mw.    

Straat en huisnr.:    

Postcode:    

Woonplaats:    

E-mailadres:    

IBAN:   

NB Deze kaart s.v.p. niet gebruiken wanneer u vorig jaar donateur was. 
U krijgt per mail bericht wanneer uw donatie wordt afgeschreven.

Datum:                           Handtekening:                          

NIEUWE DONATEUR VAN VOLKSUNIVERSITEIT WAGENINGEN
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KUNST EN CULTUUR

201 Museumkring 
drs. Inge van Velzen, kunsthistorica
Ook in het seizoen 2022-2023 gaan we weer op museumbezoek. Voorafgaand aan dit bezoek 
is er een lezing, waarin zowel de locatie als de tentoonstelling worden besproken. De docente 
bespreekt de kunstenaar en de periode waarin deze zich heeft ontwikkeld of de stroming 
waartoe hij/zij gerekend wordt. Zo hopen we de cursist goed op het museumbezoek voor te 
bereiden. Het reizen zal met het openbaar vervoer worden georganiseerd. 

Lezingen: dag en tijd:    4 vrijdagochtenden, 10.00-12.00 uur
  data:    23 sep, 25 nov, 20 jan, 24 mrt
  plaats:    Zalencentrum De Brink, Bennekom

Excursies: dag en tijd:    4 vrijdagen, vertrek na 09.00 uur
  data:    30 sep, 2 dec, 27 jan, 31 mrt
  plaats:    NS-station Ede-Wageningen
  kosten:    € 140 , exclusief openbaar vervoer en toegang musea

Het is ook mogelijk om per lezing/excursie in te schrijven voor de museumkring. De kosten 
bedragen dan €38 per combinatie van lezing en excursie (exclusief openbaar vervoer en 
toegang museum). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, gebruikt u de 
volgende cursuscodes:

202   Van links naar rechts, een nieuwe kijk op een eeuw neo-realisme 
  (Museum Arnhem)
203   Gustav Klimt, geïnspireerd door Monet, Matisse, van Gogh
  (Van Gogh Museum, Amsterdam)
204   Tentoonstelling Henry Moore aan zee, vorm en materiaal
  (Museum Beelden aan Zee in Scheveningen)
205   Johannes Vermeer (Rijksmuseum, Amsterdam)

206 Zestig jaar James Bond 
Jasper Hartog
Dit najaar is het 60 jaar geleden dat James Bond voor het eerst in de bioscoop verscheen. 
De eerste film Dr. No sloeg mondjesmaat aan, maar het was nog niet de kaskraker die 
James Bond later zou worden. Wat is het succes van deze langstlopende filmserie? En wat 
zal de toekomst brengen?

dag en tijd:  dinsdagavond, 19.30-21.30 uur
datum:  4 okt
plaats:  Heerenstraat Theater     kosten: € 16
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207 Leesgroep Latijn: Een tijdsbeeld in brieven van Cicero en Plinius 
drs. Pablo Stam, oud-docent klassieke talen
We lezen enkele brieven van C. Plinius Secundus, waarin onder meer zijn relatie 
met zijn naaste familieleden ter sprake komt. Het cursus boek (zie de website) 
biedt een verscheidenheid aan Latijnse (brief) teksten en is een uitwerking van het 
eindexamenvoorschrift VWO Latijn 2015. Ook gaan we dieper in op cultuurhistorische 
achtergronden, met name op de thema’s Wagen rennen in Circus Maximus en Slaaf en 
Libertus / Vrijgelatene.

dag en tijd:  5 donderdagmiddagen, 13.30-15.45 uur
data:   3, 10, 17, 24 nov, 1 dec
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 105 , inclusief € 2,50 voor kopieën

208 Rijke feesttradities in Europa 
Ir. Lika Smirnova
We beginnen met heidenen en het ontstaan van het aanbidden van de natuurkrachten 
(zon, wind, regen, sneeuw e.d.), met speciale rituelen (dans, zang, offers etc) en van de 
kalender. In de loop van het jaar zag men terugkerende cycli in de natuur.  Langzamerhand 
worden bepaalde rituelen steeds uitgebreider en werden het echte mooie feesten. Samen 
behandelen wij enkele bekende feesten: Kerst, Oud & Nieuw, Carnaval, Pasen, St Jan etc., 
om vele overeenkomsten en verschillen in diverse landen van Europa te ontdekken. Laat 
u verrassen! 

dag en tijd:  woensdagavond, 19.30-21.30 uur
datum:  7 dec
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 16

209 Leesgroep Grieks: Herodotus over niet-Grieken en het conflict met 
Perzië
drs. Pablo Stam, oud-docent klassieke talen 
Herodotos van Halikarnassos (ca. 485-425 v.C.) geldt - om Cicero te citeren - als ‘vader 
der geschiedschrijving’. Zijn Historiën in 9 boeken omvatten de tijd vanaf de Trojaanse 
Oorlog tot en met Xerxes’ expeditie tegen Griekenland. Uit het gebruikte tekstboek (zie 
de website) zullen we passages lezen uit Herodotos’ Historiën Boek IV en uit boek VI. 
Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan cultuurhistorische achtergronden.

dag en tijd:  5 donderdagmiddagen, 13.30-15.45 uur
data:   2, 9, 16, 23, 30 mrt
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 105, inclusief € 2,50 voor kopieën
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210 Italiaanse routes van kunst, schoonheid en bewondering 
Andrea Maddalena, architect
Het Italiaanse schiereiland is rijk aan plaatsen waar natuur, kunst en architectuur 
samenkomen in locaties vol charme, geschiedenis en cultuur. Deze plaatsen zijn in staat 
om het lichaam, de ziel en de geest van het individu te voeden. Daardoor zijn het plekken 
van persoonlijke ontwikkeling en groei. Andrea Maddalena neemt het publiek mee op een 
denkbeeldige reis om plaatsen, kunstwerken en architectuur te ontdekken, die mensen 
voor altijd ten goede kunnen veranderen.

dag en tijd:  4 donderdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:   16, 23, 30 mrt, 6 apr
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 70

211 Guillaumin, eerherstel van een vergeten Impressionist 
Hans Weevers
Armand Guillaumin is misschien wel de meest kleurrijke Impressionist. Hij was betrokken 
bij vele tentoonstellingen, had vele contacten en had invloed op de neo-impressionisten, 
Van Gogh en de Fauvisten. Toch krijgt hij nauwelijks aandacht. Tijd voor een eerherstel! U 
gaat genieten van vele schilderijen gemaakt op verschillende locaties.

dag en tijd:  woensdagmiddag, 14.00-16.00 uur
datum:  19 apr
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 16

212 Rome – Palazzo Farnese en de Fontein van de Vier Rivieren 
Andrea Maddalena, architect
We bespreken twee architectonische monumenten in het hart van de Eeuwige stad: 
Palazzo Farnese, een hoogtepunt van de Romeinse Renaissance en de Fontein van de Vier 
Rivieren, een voorbeeld van volmaakte Romeinse Barok. 

dag en tijd:  maandagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  24 apr
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 16
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301 Samen naar de opera: Rusalka 
Opera op muziek van Antonín Dvorák
We reizen per touringcar naar het theater van Krefeld (Duitsland). In de bus ontvangt u 
een korte mondelinge toelichting op de opera. 
In deze sprookjesopera verlangt een kleine zeemeermin naar een menselijk uiterlijk, omdat 
zij verliefd is op een prins. De prijs hiervoor is hoog: zij moet haar spraak en wellicht nog 
veel meer opgeven… Het tragische lot van de verleidelijke waternimfen die zich onder 
mensen willen begeven heeft talrijke dichters en componisten geïnspireerd. Rusalka is 
Dvoráks beste muziekdramatische creatie, met één van de meest sublieme sopraanaria’s 
uit de opera geschiedenis, het “Lied voor de Maan”.

dag en tijd:  zondag, vertrek 17.00 uur, terug ca. 00.00 uur 
datum:   30 okt
aanmelden:  voor 25 sep
vertrek van: Campus van Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3. 
   De parkeerplaats bij gebouw Lumen (gebouw 100) 
kosten:   € 65

302 Zijn naam is Bach 
Dhr. C. Mobach
Zoveel we weten over Bachs werken, zo bitter weinig is bekend over zijn leven. Hoe was hij 
privé, met zijn kinderen, met vrienden, hoe waren zijn dagelijkse gewoonten, om maar een 
paar dingen te noemen. Deze Fileco (FilmLezingConcert) is een aangename kennismaking 
met Bachs leven in Leipzig, samengevat in 5 korte documentaires, afgewisseld met 
verdieping in zijn werk en zijn techniek. Het publiek wordt daarbij op humoristische en 
actieve wijze betrokken. Musici, en zelfs een koor schetsen een zo levendig mogelijk beeld 
van de grootste componist aller tijden: zijn naam is Bach. Het is ook mogelijk om in te 
schrijven per avond. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

dag en tijd:  3 donderdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:   10 nov, 1, 15 dec
plaats:  bblthk
kosten:  € 50
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303 Samen naar de opera: Rigoletto 
Opera op muziek van Guiseppe Verdi (1813-1901)
We reizen per touringcar naar het theater van Mönchengladbach (Duitsland). In de bus 
ontvangt u een korte mondelinge toelichting op de opera. 
De Hertog van Mantua belaagt vrouwen en vermoordt hun mannen. Zijn handlanger is de 
hofnar Rigoletto. Alle slachtoffers van de Hertog worden door hem bespot. Zijn dochter 
Gilda is voor Rigoletto echter het belangrijkste in zijn leven. Maar wat hij anderen aandoet 
zal hem zelf overkomen. Zonder het te weten wordt hij medeplichtig aan de ontvoering van 
zijn eigen dochter en tenslotte zelfs aan haar dood….

dag en tijd:  zaterdag, vertrek 17.00 uur, terug ca. 23.30 uur
datum:   25 feb
aanmelden: voor 21 jan
vertrek van: Campus van Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3. 
   De parkeerplaats bij gebouw Lumen (gebouw 100)
kosten:  € 65
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

401 In vijf lessen uw eigen website! (beginners) 
Hetty Saris
WordPress is een ideaal gratis programma om een weblog mee te maken, maar ook 
prima geschikt om er websites mee te bouwen. We gaan aan de slag met de gratis versie 
(Wordpress.com). Leer hoe berichten te plaatsen, pagina’s te maken, het uiterlijk van de 
site aan te passen en de functionaliteit uit te breiden met widgets. Vergeet niet uw laptop 
mee te nemen!

dag en tijd:  5 dinsdagavonden, 19.30-22.00 uur
data:   13, 20, 27 sep, 4, 11 okt
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:   € 112, inclusief € 3 voor hand-out

402 Meer met mijn Mac! 
Tom Berends
Door middel van heel veel tips en trucs gaat u het gebruik van uw Apple computer naar 
een hoger plan brengen! Alles wordt duidelijk, rustig en gestructureerd uitgelegd en 
gedemonstreerd. U krijgt thuis de beschikking over de onderwerpen en de bijbehorende 
stappenplannen. U hoeft geen opdrachten tijdens de cursus uit te voeren. U gaat o.a. leren 
over beveiliging, handiger werken, foto’s organiseren, wachtwoorden en iCloud. Er komt 
heel veel aan bod!

dag en tijd:  4 dinsdagmiddagen, 14.00-16.15 uur
data:   27 sep, 4, 11, 18 okt
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 95

403 De zin en onzin van beleggen 
Kees Vijfhuizen
Wilt u weten hoe de effectenbeurzen werken? Wilt u stappen gaan zetten om een 
beleggingsportefeuille op te bouwen? In deze interactieve bijeenkomsten zal de theorie 
gecombineerd worden met de praktijk. Nu instappen? Bitcoins kopen? Waarom betaal ik 
rente op mijn spaarrekening? Wat zijn de beleggingskosten? Wat is koopwaardig? Deze 
vragen en de door u aan te dragen vragen zullen beantwoord worden in deze cursus.  

dag en tijd:  4 dinsdagmiddagen, 14.30-16.30 uur
data:   11, 18, 25 okt, 1 nov
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 70
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404 De zin en onzin van beleggen 
Kees Vijfhuizen
Inhoud cursus: zie tekst cursus 403.

dag en tijd:  4 dinsdagavonden, 19.30-21.30 uur
data:   11, 18, 25 okt, 1 nov
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 70

405 Twee keer sneller lezen, driemaal beter onthouden 
Ary Velstra
In dit jachtige tijdperk neemt de hoeveelheid informatie almaar toe. U leert methoden en 
technieken om hier effectiever mee om te gaan. De methode voor twee keer zo snel lezen en 
driemaal beter onthouden heeft een goede samenhang dankzij dezelfde basistechnieken. 
Snellezen laat u informatie die u leest sneller in u opnemen. Mindmaps zijn als het ware 
spiekbriefjes waarmee u weggezakte informatie snel en effectief weer terughaalt. Met de 
geheugentips leer u die informatie langer en slimmer te onthouden.

dag en tijd:  3 woensdagavonden, 19.15-21.45 uur
data:   19 okt, 2, 9 nov
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 75, exclusief € 5 voor e-book en materialen,     
   te voldoen aan de docent

406 Wonderlijke wiskunde 
Ir. D.J. Adrichem
Het niveau van de lessenserie wordt aangepast aan de cursisten. We beginnen op 
basisschoolniveau en klimmen op naar een gewenst middelbaar niveau. De cursisten 
gebruiken al tekenend hun voorstelling in het platte vlak. De samenhang van de 
vlakke punten- en lijnenruimte staat centraal. De websites wonderlijkewiskunde.nl en 
ionawiskunde.nl geven extra informatie.

dag en tijd:  2 maandagavonden, 20.00-22.00 uur 
data:   12, 19 dec
plaats:  Bevrijdingskerk    
kosten:   € 34, exclusief € 5 voor het boekje Wonderlijke wiskunde, 
   te voldoen aan de docent
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407 Excel voor beginners 
Joop van der Linden
Excel is spreadsheet software (rekenprogramma). In Excel kunt u gegevens invoeren en 
berekeningen uitvoeren. Naast het verwerken van gegevens kunt u van deze gegevens 
grafieken maken. Excel is uitermate geschikt voor het bijhouden van allerlei administratieve 
gegevens zoals een huishoudboekje, kosten van een activiteit of een overzicht van uw 
verzameling. U neemt uw eigen laptop mee, voorzien van tenminste Windows 10 of hoger 
en Excel 2013 of hoger. Lesboek: zie website.

dag en tijd:  4 woensdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:   11, 18, 25 jan, 1 feb
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 70, exclusief kosten voor aanschaffen lesboek ± € 40

408 Moderne levenskunsten: De mens en de kunst van het leven 
drs. Dick Kleinlugtenbelt, filosoof
Levenskunsten spelen in op de behoefte het leven zin te geven. Ze willen rust laten vallen 
over levenskwesties en een eigen levenshouding laten ontstaan. Levenskunsten geven 
energie, versterken de levendigheid en maken het leven lichter. De cursus begint met een 
inleiding in de levenskunst. Hierna staan we stil bij de levenskunsten uit het boek en wordt 
er geoefend. 

dag en tijd:  5 vrijdagochtenden, 10.00-12.00 uur
data:   27 jan, 3, 10, 17, 24 feb
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 85 , exclusief aanschaf boek Moderne Levenskunsten, deel 3, 
   via docent € 19,95
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VOEDING EN GEZONDHEID

501 De energie van de natuur 
drs. Annelita Reinders
Ken u dat? U voelt u moe en vol, u besluit een stuk te gaan lopen in de natuur en daarna 
bent u echt opgeknapt. Dat heeft alles te maken met de energie van de natuur. Deze energie 
kunt u voelen, ervaren. Tijdens deze workshop ontdekt u het verschil tussen kijken met uw 
ogen en kijken met uw intuïtie.

dag en tijd:  zaterdagmorgen van 10.00-12.30 uur
datum:  10 sep
plaats:  Belmonte Arboretum     kosten: € 16

502 Ontdek Reiki 
Selma Falk
Reiki brengt rust en ondersteunt ons zelfhelende vermogen. Reiki is voor iedereen 
toepasbaar, óók bij uzelf! In deze (inter)actieve lezing neemt reiki master, yoga docent 
en holistisch therapeut Selma Falk u mee op verkenningstour: wat is reiki? Wat kunt u 
ermee? Is het ingewikkeld? En: wat brengt het mij? Een energievolle en heilzame lezing!

dag en tijd:  maandagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  26 sep
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 18,50, inclusief syllabus van € 2,50

503 Intuïtie als raadgever 
drs. Annelita Reinders
Naast uw rationele vermogen, uw denken, hebt u als mens ook uw niet-rationele vermogen. 
Uw intuïtie, uw innerlijk weten. Door deze te ontwikkelen wordt u sterker in het volgen 
van uw gevoel en ontstaat er meer ruimte voor uzelf. Wil u meer verbinding met uzelf? 
Schrijf u dan nu in, want tijdens deze cursus gaan we een laagje dieper.

dag en tijd:  3 maandagavonden, 19.00-21.30 uur
data:   3, 10, 17 okt
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 75
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504 De wondere wereld van de traan 
Prof. dr. Ad Vingerhoets
Alleen mensen huilen met tranen. Waarom is dat? Wat zegt dat over de aard van de 
mens? Wat is wetenschappelijk bewezen en wat kan worden afgedaan als misverstand 
of verzinsel? In deze lezing staat centraal hoe het huilen zich ontwikkelt met het ouder 
worden, en over wat we weten over het huilen van volwassenen.

dag en tijd:  1 woensdagmiddag, 14.00-16.00 uur
datum:  19 okt
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16

505 Wie is hier de wijnkenner? 
Rudolf Bottemanne, voedingstechnoloog
Ja gezellig, een lekker wijntje! Iedereen weet wel iets over wijn te vertellen: lekker, 
biologisch, heerlijk, goede smaak, tannine, zuur, zoet, enzovoort. Wat houden deze termen 
eigenlijk in en wat bedoelen wij als consument ermee? En waar komt de marketing om de 
hoek kijken? In dit seminar gaan we op veel verschillende manieren leren “proeven”. We 
kijken kritisch: wat is smaak en hoe proeven we eigenlijk. Ben ik een wijnkenner? Hoe 
komen we te weten welke wijn bij mij past? Wat staat er op het etiket? Wanneer is een 
wijn een kwaliteitswijn? Laat u zich voor de gek houden? Of niet? Laat u verrassen door 
de ‘smaak’ van deze cursus.

dag en tijd:  2 dinsdagavonden, 19.30-21.30 uur
data:   29 nov, 6 dec
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 39, inclusief 5 euro bijkomende kosten

506 Emoties: zoveel meer dan gevoelens 
Prof. dr. Ad Vingerhoets
Emoties worden vaak gezien als bron van vooral interpersoonlijke ellende. Dat staat echter 
haaks op wat wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd. Emoties blijken van essentieel 
belang om goed te functioneren. Of het nu gaat om overleving of om sociaal en moreel 
functioneren, zonder onze emoties zouden wij nooit ons huidige niveau van beschaving 
bereikt hebben. 

dag en tijd:  1 woensdagavond, 19.30-21.30 uur
datum:  8 feb
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16
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507 Weet wat je eet! Weet je wat je eet? Smaak? 
Rudolf Bottemanne, voedingstechnoloog
Iedereen praat over eten en drinken: lekker, gezond, biologisch, heerlijk, goede smaak, 
enzovoort. Wat houden deze termen eigenlijk in en wat bedoelen wij als consument 
ermee? En waar komt de marketing om de hoek kijken? In dit seminar gaan we op veel 
verschillende manieren proeven. We kijken kritisch naar de voedingswaarde en kwaliteit 
van dagelijkse etenswaren. Wat doen sommige producten in ons lichaam? Wat staat er op 
het etiket? Laat u zich voor de gek houden? Of niet?

dag en tijd:  2 maandagavonden, 19.30-21.30 uur
data:   6, 13 mrt
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 44, inclusief 10 euro bijkomende kosten

508 Traditionele Chinese Voedingsleer. Ouderwets of juist modern? 
Gerfriede Hoekendijk-de Wal
‘One apple a day, keeps the doctor away’. Vanuit de Traditionele Chinese Voedingsleer 
(TCV), kijkt men naar de ‘gevoede mens’ en hoe deze in staat is om met behulp van voeding 
zichzelf ‘gezond en in balans’ te houden. Een ziek mens heeft andere voeding nodig dan 
een topsporter. Een klein kind moet weer anders eten dan een hoogbejaarde.

dag en tijd:  1 donderdagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  13 apr
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16 
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601 Digitale fotografie voor beginners 
Dick Boschloo
In deze cursus gaan we aan de slag met onze digitale camera’s, van eenvoudige compact 
camera’s tot complexe spiegelreflexen. Eerst de technische kant: waar dienen knopjes voor 
en waarom zou u die willen gebruiken? Daarna komt compositie aan bod: hoe zet ik alles 
in beeld? Als afsluiting een middag fotograferen in een lokaal natuurgebied om alles in 
praktijk te brengen.

dag en tijd:  7 donderdagavonden 20.00-22.00 uur, 
   1 zaterdagmiddag 14.00-16.30 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17 nov. 
   De buitenles wordt in overleg afgesproken.
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 140, inclusief € 3 voor geprinte syllabus

602 De Italiaanse Renaissance; 8 moderne schilderlessen! 
ir. Liesbeth Barendse
Botticelli, Michelangelo en Veronese zijn in deze cursus onze leermeesters vanwege de 
bijzondere ogen, de wondermooie lijnen en de prachtige kleuren. Nadat wij tekeningen 
en schilderijen van deze kunstenaars hebben bestudeerd en elementen hieruit hebben 
geoefend, componeren we zelf een schilderij met daarin een portret dat door de schoonheid 
tot onze verbeelding spreekt. We werken met gouacheverf (kunstenaarskwaliteit) op 
papier.

dag en tijd:  8 donderdagavonden, 19.30-21.30 uur
data:   29 sep, 6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov
plaats:  Pantarijn 
kosten:  € 164, inclusief € 24 aan materiaal

603 Creatief schrijven voor beginners 
Wilma Sass, schrijfdocent
Aan de hand van gevarieerde opdrachten, voorbeelden en aanwijzingen van uw docente, 
schoolt u zich in eenvoudige schrijftechnieken met het leven van alledag als onze 
inspiratiebron. Aan het einde van deze cursus heeft u niet alleen kennis van verschillende 
schrijfvormen en -stijlen, maar weet u ook hoe u boeiende teksten kunt schrijven. 

dag en tijd:  8 dinsdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:   11, 25 okt, 8, 22 nov; 6, 20 dec, 10, 24 jan
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 140
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604 Vier aspecten van uw interieur: Ruimte, Kleur, Meubels en Licht 
Ariënne Matser, interieurarchitect (AMstudio)
‘Een interieurontwerp moet passen in de omgeving en passend zijn voor de gebruikers’. 
‘Een fijn interieur mag niet afleiden, maar is puur en helder’. Ariënne Matser vertelt ons 
over creatieve ruimtelijke oplossingen, over kleur- en materiaalgebruik, over meubels én 
over de invloed van licht in het interieur. De lezingen worden gehouden in de inspirerende 
showroom van woonwinkel Matser in Wageningen.

dag en tijd:  4 vrijdagochtenden, 10.00-11.30 uur
data:    14, 28 okt, 11, 25 nov
plaats:  woonwinkel Matser
kosten:  € 100, inclusief € 10 voor een ontwerpblokje

605 Hoe presenteert u uzelf? Kleur- en stijladviezen 
Nicole Mochel
Van onbewuste naar bewuste keuzes voor uw persoonlijke presentatie. De kracht van kleur 
en kleding is enorm groot. We behandelen in deze cursus de betekenis van kleur, zowel de 
technische als de psychologische kant van kleur, wat een persoonlijke stijl voor u kan doen 
en u ontvangt adviezen en tips over kleding. Wat je draagt is wat bijdraagt. Als u wilt kunt 
u een kleurkaartje (€ 5) aanschaffen bij de docente.

dag en tijd:  donderdagavond, 19.30-22.00 uur
datum:   3 nov
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 25

606 De energietransitie en duurzame energie begint ook thuis 
Hans Knopperts
De overheidscampagne “Iedereen doet wat” roept de logische vraag op: wat kunnen 
we dan zelf doen om een bijdrage te leveren om de klimaatdoelen te halen. Geen 
commercieel praatje van een leverancier, maar het eerlijke verhaal van de mogelijkheden 
en de onmogelijkheden. Wat kunnen en willen we dan zelf in en rond onze eigen woning 
realiseren. Dit dient het hogere doel en houdt het wonen betaalbaar.

dag en tijd:  2 dinsdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:    8, 15 nov
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn
kosten:  € 44, inclusief 10 euro bijkomende kosten
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607 Basis workshop mountainbike en racefiets afstelling en onderhoud
Coen Hartman, Hartman tweewielercentrum
In één avond leert u de beginselen van het onderhoud en afstellen van uw racefiets of 
mountainbike. Hierbij gaat u aan het werk in onze werkplaats en krijgt u praktische 
aanwijzingen hoe u uw fiets beter kunt onderhouden en afstellen. De eigen mountainbike 
of racefiets mag meegebracht worden.

dag en tijd:  maandagavond, 19.30-21.30 uur
datum:  21 nov
plaats:  Hartman tweewielercentrum, Lindelaan 1, Bennekom
kosten:  € 16

608 Weer veilig aan het verkeer deelnemen. Opfriscursus 2022  
Dhr. Lute Beute, rijinstructeur
Hoe lang is het geleden dat u uw rijbewijs heeft gehaald? Wat is er sindsdien veranderd? 
Gelden in Nederland nog steeds dezelfde verkeersregels? Het wordt erg ingewikkeld 
om het ‘spel te spelen” als u de spelregels niet kent. U heeft ongetwijfeld vragen over de 
huidige regels en gebruiken in het verkeer. Deze opfriscursus is mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Wageningen i.s.m. Veilig Verkeer Nederland.

dag en tijd:  maandagavond, 19.30-22.00 uur
datum:  28 nov
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16

609 Wat is uw eigen wijs? 
Els van Dam, life- en loopbaancoach
Staat u wel eens stil bij wat voor u betekenisvol is, wat u vreugde geeft én hoe u dat vorm 
kunt geven in uw leven? Met deze cursus maak u hier ruimte voor. In een veilige setting 
gaat u op ontdekking naar uw wensen, krachtbronnen, belemmeringen en hoe u hiermee 
om kunt gaan. Een cadeautje.

dag en tijd:  woensdagmiddag, 13.30-16.30 uur
datum:  14 dec
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:   € 35, inclusief € 10 voor materiaal
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610 Workshop inspiratie bij het schrijven 
Annie van Gansewinkel, schrijfster
 U wilt schrijven, maar hoe komt u op ideeën en hoe begint u? In de workshop ‘Inspiratie 
bij het schrijven’ helpt schrijver Annie van Gansewinkel u met oefeningen en praktische 
tips. U onderzoekt wat vooral voor u werkt. Na de workshop neemt u een voorraadje eigen 
ideeën mee naar huis. Voor mensen met en zonder schrijfervaring.

dag en tijd:  maandagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  9 jan
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16

611 Flarden en Fragmenten, schrijven over herinneringen 
Wilma Sass, schrijfdocente
In deze cursus schrijven we over momenten, voorvallen en gebeurtenissen uit uw leven. 
Een cursus voor mensen die behoefte hebben aan reflectie of willen schrijven over hun 
leven. De docente verzorgt de onderwerpen en reikt u schrijftechnieken en -oefeningen 
aan voor een aantrekkelijke tekst. Schrijfervaring is niet nodig.

dag en tijd:  8 donderdagochtenden, 9.30-11.30 uur
data:   12, 26 jan, 9, 23 feb, 9, 23 mrt, 6, 20 apr
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 140

612 Elektriciteit in en om het huis  
Jan Beijer en Hans Knopperts
Het doel van deze cursus is dat u onder deskundige leiding kennis krijgt van het begrip 
elektriciteit en dat u in staat bent om veilig eenvoudige elektrische installaties aan te 
leggen en kleine reparaties uit te voeren. De cursist kan in zijn persoonlijke woonsituatie 
keuzes maken in het kader van de energietransitie. De cursus is op de praktijk gericht, 
maar bestaat ook voor een deel uit noodzakelijke theorie.

dag en tijd:  6 dinsdagavonden, 19.15-21.45 uur
data:   17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 feb
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn
kosten:  € 150, exclusief € 50 materiaalkosten, te betalen aan de docent
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613 Colour yourself bright 
Els van Dam, life- en loopbaancoach
In deze workshop maakt u een eigen portrettekening. Deze geeft u kleur en betekenis met 
vormen en vlakken, zoals de kunstenaar David Gomez Maestre dat doet. Ervaring is niet 
nodig. Iedereen gaat met een goed lijkend portret naar huis. We werken met eenvoudige 
materialen: stevig papier en viltstiften, net zoals onze inspirator. Een verrassende 
workshop waarin u anders naar uzelf gaat kijken en met een mooi werk naar huis gaat.

dag en tijd:  woensdagmiddag, 14.00-16.30 uur
datum:  15 feb
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 27, inclusief € 5 voor materiaal

614 Blokprinten op papier en/of textiel 
Alie de Boer-Waanders
De creatieve mogelijkheden van de eeuwenoude techniek van blokprinten zijn legio. 
Hiervoor wordt een zachte ondergrond gebruikt, zodat er een goede afdruk komt. Met de 
handgemaakte stempels uit India kunt u experimenteren met kleur en dessin en ontdekt 
u de kracht van de herhaling. Ook wordt er aandacht besteed aan het zelf maken van 
stempels.

dag en tijd:  2 dinsdagavonden, 19.30-22.00 uur
data:   7, 14 mrt
plaats:  scholengemeenschap Pantarijn
kosten:  € 50, inclusief € 5 voor verf en papier

615 Smartphone fotografie voor Android toestellen 
Dick Boschloo
Veel mensen maken alleen nog foto’s met hun smartphone. Logisch, want die heeft u 
altijd binnen handbereik. Vergeleken met een reguliere digitale camera zijn er heel wat 
beperkingen maar ook extra mogelijkheden. In deze cursus gaan we aan de slag met onze 
telefoons om er de mooiste beelden mee te maken. De nadruk ligt op smartphones met het 
Android besturingssysteem.

dag en tijd:  5 woensdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:   15, 22, 29 mrt, 5, 12 apr
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 90
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616 Interieurstyling 
Laura van den Heuvel, LC Interieurs
In deze workshop leert u tijdens twee avonden de basisbeginselen van inrichten en stylen. 
De workshop zal bestaan uit een algemeen deel waarin we kijken naar verschillende stijlen, 
materialen en kleuren. Daarna maakt u onder deskundige begeleiding een moodboard 
voor de woonkamer van uw huis en krijgt u advies over de inrichting van uw woonvertrek.

dag en tijd:  3 dinsdagavonden, 19.30-21.30 uur
data:   4, 11, 18 apr
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 52, exclusief € 10 materiaalkosten, te voldoen aan de docente
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701 “Zwarte mist”: Het SS Wachbatallion Amersfoort 
Drs. H. Rolleman
Een lezing over de vergeten geschiedenis van het SS Wachbatallion Nord-West uit 
Amersfoort, waarin enkele duizenden Nederlanders dienden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Daarnaast gaat het over de manier waarop wij in Nederland tot op de dag 
van vandaag met deze geschiedenis omgaan.

dag en tijd:  1 dinsdagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  27 sep
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16

702 Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens  
Wereldoorlog II
drs. Robert Voskuil
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was één van de belangrijkste manieren om informatie 
over de tegenstander te verzamelen het gebruik van spionage uit de lucht. Vooral voor 
Operatie ‘Market Garden’ in september 1944 en in de winter van 1945, maakten de 
Geallieerden vanuit de lucht enorme aantallen foto’s van Nederland. Zij vormen nu een 
belangrijke bron van informatie voor de studie naar die zeer ingrijpende periode uit de 
Nederlandse geschiedenis.

dag en tijd:  woensdagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  16 nov
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16

703 Klassiek, een voorbeeld voor altijd: De Grieken 
Ron Milder
Achilleshiel, Atlas, Odyssee, Titanenstrijd en Socratische methode; vertrouwde begrippen 
en verschijnselen, maar wel uit een roemrijk Klassiek Verleden, de wereld van de Oude 
Grieken. Laat u verrassen door die rijke wereld van toen en de enorme invloed die deze 
nog steeds heeft op ons doen en laten. Een rondgang langs Griekse goden, Troje, filosofie, 
Griekse tragedie, Olympische Spelen en nog meer.

dag en tijd:  3 maandagochtenden, 10.00-12.00 uur
data:   16, 23, 30 jan
plaats:  Zalencentrum De Brink, Bennekom
kosten:  € 60, inclusief € 5 voor een reader



47Programma 2022 - 2023

G
ES

CH
IE

D
EN

IS

704 De (voor)geschiedenis van de zuidelijke Grebbelinie 
Bernier Cornielje en Marieke Wittenhorst
Al vroeg is nagedacht over een verdediging van de Gelderse Vallei. Met beperkte middelen 
kan een machtige vijandelijke opmars afgestopt worden. De constructie van elke sluis 
en elk fort kan geplaatst worden tegen de achtergrond van weer een grote crisis in de 
Europese betrekkingen. De lezing wordt muzikaal ondersteund en gaat over de periode 
1672 (rampjaar) tot 10 mei 1940.

dag en tijd:  maandagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  13 feb
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16

705 Market Garden: een Duitse overwinning! Hoe kwam dat? 
Kolonel KL (bd) Dirk Hoekendijk MLD
Deze lezing sluit aan op de lezing van het vorig seizoen over de Duitse militaire situatie 
rond Arnhem bij het begin van de gevechten in september 1944 rond Arnhem. De spreker 
geeft in deze lezing een militair technische toelichting op het Duitse succes in de Slag bij 
Arnhem.

dag en tijd:  woensdagavond, 19.30-22.00 uur
datum:  22 feb
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16 

706 Geheim agenten op de Zuid-Veluwe 
Lt. Kolonel (bd) Gerard Gijsbertsen
Een lezing over geheim agenten die in de jaren 1940 – 1945 actief waren op de Zuid-
Veluwe en informatie over hoe een wapendropping werd voorbereid en uitgevoerd.

dag en tijd:  maandagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  20 mrt
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16 

707 Het Bourgondische Rijk 
Bas van Helden
Het Bourgondische Rijk uit de 14e-15e eeuw als historisch begrip is vrij algemeen bekend. 
Maar hoe is het ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld, wat waren de kenmerken? Maar 
ook in hoeverre heeft het Bourgondische Rijk bijgedragen tot de vorming van het Nederland 
van vandaag in politieke, economische en bestuurlijke zin? Een ontdekkingstocht.

dag en tijd:  dinsdagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  11 apr
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16
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708 Evacuatie bevolking Grebbelinie 10 mei 1940 
Henk van Middelaar
Op 10 mei werd de bevolking langs de Grebbelinie hals over kop geëvacueerd. In Amersfoort 
alleen al 44.000 inwoners. Het dorp Hoogland werd het zwaarst getroffen. Terwijl boeren 
en burgers hun kussenslopen vulden, staken Nederlandse militairen hun huizen en 
boerderijen in brand om een schootsveld te creëren. De voorbereiding, het vertrek en de 
nasleep heeft de docent beschreven in het boek ‘We gingen domweg’, gebaseerd op zijn 
interviews (voor VPRO-radio) en archiefmateriaal.

dag en tijd:  dinsdagavond, 20.00-22.00 uur
datum:  2 mei
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 16
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NATUUR EN EXCURSIES

801 Ontwerp je eigen tuin 
Marleen Malais
Wilt u graag uw eigen tuin ontwerpen of veranderen? Deze cursus brengt u daarvoor op 
ideeën. Stap voor stap krijgt u inzicht in uw eigen smaak en de mogelijkheden in uw tuin. 
De werking van vorm, kleur, zichtlijnen en ruimten wordt u duidelijk en uiteindelijk komt 
u tot een persoonlijk tuinontwerp. Groene vingers zijn voor deze cursus niet noodzakelijk, 
maar een groen hart is wel een vereiste.

dag en tijd:  5 woensdagavonden, 19.30-22.00 uur
data:   21, 28 sep, 5, 12, 26 okt
plaats:  Bevrijdingskerk
kosten:  € 115, inclusief € 3,50 voor papier

802 Het apothekersvak vroeger en nu 
dr. Harm Geers, openbaar apotheker 
Was de apotheker voorheen altijd de bereider van geneesmiddelen, tegenwoordig vinden 
er nog maar heel weinig bereidingen van geneesmiddelen plaats in de apotheek. De 
farmacotherapie daarentegen wordt steeds ingewikkelder en geneesmiddelgebruikers 
steeds ouder. De apotheker kan in veel gevallen een belangrijke rol spelen in het verbeteren 
van de medicatieveiligheid.

Gids museum
Aansluitend krijgen we een rondleiding door het Apothekersmuseum. Het museum 
is het resultaat van 50 jaar verzamelen en opende in 2006. Van complete apothekers-
inrichtingen tot kleine receptenboekjes, alles is verzameld. Het geeft een inzicht in de 
evolutie van de apothekerswereld.

dag en tijd:  donderdagmiddag, 14.00-16.30 uur
datum:  13 okt
plaats:  Apothekersmuseum Kisters, van der Molenallee 14, 
   6865 CG Doorwerth
kosten:  € 16, inclusief € 2,50 toegang museum
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803 Rondwandeling door Bussum 
Norman Vervat
Bussum is bij veel mensen onbekend. Dit Gooise dorp was tot ver in de negentiende 
eeuw klein en arm. Pas na 1870 begint het als gevolg van de aanleg van een spoorlijn tot 
ontwikkeling te komen. Rijke Amsterdammers vestigen zich in nieuwe villawijken als het 
Spiegel. Beroemde architecten worden aangetrokken om villa’s, kerken en winkelpanden 
te ontwerpen. Ga mee op ontdekkingsreis door Bussum!

dag en tijd:  zondagmiddag, 12.30-15.00 uur
datum:  6 nov
plaats:  verzamelen voor de ingang van NS-station Naarden-Bussum
kosten:  € 20

804 Vervolgcursus Astronomie: Licht op donkere materie?  
Dr. Jan Kees Eweg
Een vervolg op de cursus “Astronomie als hobby en beroep” die vorig seizoen is 
gegeven. Onderwerpen besproken n.a.v. de beklimming van de Cosmic Distance Ladder 
worden verder uitgediept en er worden nieuwe toegevoegd. We zullen het hebben over: 
exoplaneten, quasars, stervormingsprocessen, zwarte gaten, de rol van donkere materie 
en donkere energie bij de Big Bang (en ontkenningen dat deze ooit plaatsvond) en zien 
wellicht de eerste resultaten van de James Webb ruimtetelescoop.

dag en tijd:  2 woensdagavonden, 20.00-22.00 uur
data:   30 nov, 14 dec
plaats:  Bevrijdingskerk     kosten: € 34

805 Fietsexcursie in het nieuwe natuurgebied De Binnenveldse  
Hooilanden
Klaas Swart, Vereniging Mooi Binnenveld
Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met grote biodiversiteit. Vanaf 1950 
werd het langzamerhand hoogproductief weidegebied, maar de transitie naar nieuwe 
natuur is inmiddels in volle gang. Deze interactieve excursie laat u zien wat tot nu toe het 
resultaat van die transitie is. Deelnemers komen op de fiets en nemen, indien mogelijk, 
een verrekijker mee.

dag en tijd:  vrijdagochtend, 10.00-12.00 uur
datum:  12 mei
startpunt:  café Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen
kosten:  € 16
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LOCATIES

1. Scholengemeenschap Pantarijn | Hollandseweg 11, 6706 KN Wageningen
2. Kantoor Volksuniversiteit | Agro Business Park 66, 6708 PW Wageningen
3. Campus van Wageningen University | Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen
 (De parkeerplaats bij gebouw Lumen (gebouw 100))
4. Bevrijdingskerk | Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg 18,    
 6703 AX Wageningen
5. bblthk | Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen
6. Woonwinkel Matser |  Plantsoen 60, 6701 AS Wageningen
7. Wijkcentrum ons Huis | Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen
8. Heerenstraat Theater | Molenstraat 1B, 6701 DM Wageningen
9. Zalencentrum De Brink | Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom (niet op het kaartje)
10. Wijkcentrum de Kolk | Schaapsweg 7a, 6713 EL Ede (niet op het kaartje)
11. Arboretum Belmonte | Generaal Foulkesweg 94, Wageningen
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