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Programma 2018-2019
De Volksuniversiteit Gouda is op 31 maart 1922 opgericht. In 2012 volgde een korte onderbreking.
We zijn verheugd en trots om, na de herstart in 2013, alweer voor het zesde jaar een afwisselend,
interessant en breed programma te kunnen aanbieden. De cursussen, workshops en lezingen
blijven ook dit jaar weer scherp geprijsd, omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk
belangstellenden toegang hebben tot ons aanbod. Ook dit jaar bieden wij naast de avondcursussen
weer cursussen overdag aan.

Inhoudsopgave
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Nieuwe leslocatie

Culinair 					

21

Onze kookcursussen blijven wij vanaf september 2018 op de vertrouwde locatie van CSG de Goudse
Waarden aan de Calslaan 100 aanbieden. De cursussen, die voorheen aan de Calslaan gegeven
werden verhuizen naar de nieuwe locatie van de CSG de Goudse Waarden aan de Groen van
Prinsterersingel 44 in Gouda, waar wij lessen zowel overdag als ’s avonds zullen verzorgen. Deze
nieuwe leslocatie beschikt over een zeer grote parkeerplaats, ideaal voor onze cursisten!

Hobby & Vrije Tijd				

28

Open avond
Op maandag 3 september 2018 vindt van 18.30 – 20.30 uur onze Open Avond plaats. Op deze
avond kunt u kennis maken met een groot aantal docenten en krijgt u o.a. informatie over het
instroomniveau van de taalcursussen. We hopen u op 3 september te mogen verwelkomen. Locatie:
Groen van Prinsterersingel 44 te Gouda.

Talen 		

Computer & Fotografie

   39

Gezondheid & Persoonlijke Verzorging

43

Kunst & Cultuur				

49

Mens & Maatschappij			

56

Namens alle collega’s van de Volksuniversiteit Gouda wens ik u veel plezier bij het doorkijken van
deze studiegids. Graag tot ziens op een van onze cursussen, workshops of lezingen!

André Gillieron, voorzitter

Cursuskalender				
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Algemene voorwaarden			

60

Inschrijfformulier				

63
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Cursuskalender 2018 - 2019
TITEL
O K TO BER 2018
PAGINA
Mateloos mooi ______________________________________45
Yoga Nidra __________________________________________44
Engels I _____________________________________________7
Engels II _____________________________________________7
Italiaans I ___________________________________________11
Italiaans II __________________________________________11
Nederlands als tweede taal voor half-gevorderden __________12
Nederlands voor anderstalige: conversatie ________________13
Spaans II ___________________________________________17
Spaans IV ___________________________________________18
Spaans V ___________________________________________18
Spaans conversatie I __________________________________18
Turks I _____________________________________________20
Turks II ____________________________________________29
Hatha Yoga _________________________________________44
Duits I ______________________________________________6
Duits conversatie______________________________________6
Portugees II _________________________________________15
Spaans I ____________________________________________17
Spaans III ___________________________________________17
Spaans conversatie II__________________________________19
Djembé met mooie klank en meer uit Afrika!! ______________29
Arabisch voor beginners, Intensief en conversatie ____________4
Chinees I ____________________________________________5
Chinees II ____________________________________________5
Chinees conversatie ___________________________________5
Frans I ______________________________________________9
Frans II ______________________________________________9
Frans conversatie voor beginners _________________________9
Frans conversatie Plus_________________________________10
Cercle de lecture _____________________________________10
Nederlands Begin ____________________________________12
Nederlands Verder ___________________________________12
Nieuwgrieks I________________________________________14
Nieuwgrieks II _______________________________________14
Portugees I _________________________________________15
Russisch I ___________________________________________16
Russisch II __________________________________________16
Fotografie voor beginners ______________________________40
Fotografie voor gevorderden ___________________________40
Basiscursus tekenen en schilderen _______________________29
Engelse Middeleeuwen: de Schotse onafhankelijkheid _______50
Engels IV: grammatica en conversatie _____________________7
Engelse conversatie____________________________________8
Engels opfriscursus ‘Pub Talk’ ____________________________8

Kleuradvies _________________________________________45
Maak zelf een zilveren sieraad __________________________30
Lach je fit ___________________________________________45
Zentangle___________________________________________30
De EU, verleden en heden _____________________________50
Een proeve aan je eigen klanken ________________________46
Snijtechnieken _______________________________________22
Gevulde schors met pompoenen ________________________30
Christelijke symboliek _________________________________50
Werken met keramiek _________________________________31
Engelse boekenclub ___________________________________8
Maak je eigen website: WordPress voor beginners! _________40
Vegetarische gerechten _______________________________22
Werken aan je eigen geluk _____________________________46
NOVEMBER 2 0 1 8
Koffie training _______________________________________22
Whiskyproeverij basisbeginselen ________________________23
Workshop 3D schilderijtje maken ________________________31
Oude culturen van Europa: de Kelten_____________________51
Kleur & Styling tips voor 50+ vrouw’ _____________________46
Amuses ____________________________________________24
Broederschappen en Gilden ____________________________51
Kerstengel van papier maché ___________________________32
Make-up ___________________________________________47
Sport in de kunst _____________________________________51
Desserts____________________________________________24
Europa in de Middeleeuwen____________________________52
Het Heelal __________________________________________57
Weet wie je bent! Nine Star Ki (Chinese astrologie) _________58
DEC EMBER 2 0 1 8
Combineren kun je leren ______________________________47
Klassieke kerstpot ____________________________________32
Rondom de Kerst_____________________________________52
Goden van Egypte ____________________________________52
JANUAR I 2 0 1 9
Computergebruik voor beginners ________________________41
Excel voor starters ____________________________________41
Arabische keuken ____________________________________24
IPad- en IPhonegebruik voor beginners (Apple)_____________42
Werken met Adobe Lightroom __________________________41
Portret tekenen ______________________________________33
Het Heelal - vervolg___________________________________58
Vietnamese rijsttafel __________________________________25
Tai Chi _____________________________________________48
Snoeien - hoe en wanneer _____________________________33
Kattengedrag, leer uw kat te begrijpen! ___________________33

Klussen in en om het huis ______________________________34
Workshop Graffiti Stencil Art ___________________________34
Oude culturen van Europa: de Vikingen ___________________53
Tuinontwerpen ______________________________________35
Acht eeuwen Goudse geschiedenis ______________________53
Boekhouden voor iedereen ____________________________59
Frans op reis ________________________________________10
Italiaanse keuken ____________________________________25
Spaans op reis ______________________________________19
Springrolls two ways __________________________________25
Encaustic art ________________________________________35
Hooggevoeligheid ____________________________________48
Zadkine aan zee______________________________________54
Het levenstestament __________________________________59
F EBRUA RI 2 0 1 9
Tablet- en Smartphonegebruik voor beginners (Android) _____42
Wayuu Mochila tas haken ______________________________36
Snellezen, geheugentraining en mindmappen ______________59
Vlot en helder schrijven _______________________________13
Soepen ____________________________________________26
Encaustic art vervolg workshop _________________________36
Utrecht, Caravaggio en Europa __________________________54
Spaanse keuken _____________________________________26
Middeleeuwse liefde__________________________________54
De oudheid in de oudheid _____________________________55
MA A RT 2 0 1 9
Veganistische keuken _________________________________26
Creatief met Zentangle - vervolgcursus ___________________37
Chinese theeceremonie en training ______________________27
Mindfulness ________________________________________48
De vele gezichten van Maria ____________________________55
Beplantingsplan _____________________________________38
Indische keuken______________________________________27
Paashaas en schaapje van papier maché __________________37
A PRIL 2 0 1 9
Duits op reis _________________________________________6
Italiaans op reis ______________________________________11
Paasbol met krulwilg __________________________________38
MEI 2 0 1 9
Tekenen bij de Dierenweide Goverwelle __________________38
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Talen
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Spaans III _____________________ 17

Frans II________________________ 9

Spaans IV _____________________ 18

Frans converstaie beginners _________ 9

Spaans V _________________________ 18

Frans conversatie plus ____________ 10

Spaans conversatie I _____________ 18
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Italiaans op reis _________________ 11
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Talen
Algemeen
Bij de cursussen moderne talen geven vakbekwame
docenten wekelijks anderhalf uur les in spreek-,
schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt
aandacht besteed aan de cultuur van het land,
waarvan u de taal bestudeert. Afhankelijk van uw
vooropleiding en de kennis van de door u gekozen
taal, kan op het juiste niveau worden gestart. Van u
wordt verwacht dat u voldoende gemotiveerd bent
om de gekozen taal te leren en dat u bereid bent
ook huiswerk te maken. U moet erop rekenen dat er
gemiddeld 2 tot 3 uur per week thuis moet worden
gestudeerd. Bovendien wordt aangenomen dat u
over een redelijke kennis van de Nederlandse grammatica beschikt.

Talen

Let op: U dient zelf te zorgen voor het aanschaffen
van boeken. Informatie omtrent titels e.d. staat bij
elke taal vermeld onder ‘Extra informatie’.
Europees Referentiekader
De Volksuniversiteit geeft bij al haar talencursussen
aan hoe het niveau zich verhoudt ten opzichte van
het Europees Referentiekader. Hierdoor is het voor
u als cursist nog makkelijker om u een oordeel te
vormen over het niveau waarop een cursus kan
worden gevolgd of welke cursus het beste past
bij uw kennisniveau. Dankzij deze internationale
standaard weet u altijd op welk niveau u een taal
volgt. In deze brochure staat bij elke taal vermeld

Arabisch
aan welk niveau de cursus voldoet.
Op de website van het Europees Referentiekader
staat een uitgebreide verklaring van de gebruikte
niveau aanduidingen: http://www.erk.nl
Niveau bepalen
Om uw niveau volgens het Europees
Referentiekader te bepalen, adviseren wij u om
online de volgende test te doen:
www.cll.be/volwassenen-20/taaltest.htm?lng=nl
Deze website geldt voor de talen Engels, Duits,
Frans, Spaans en Nederlands.
Voor Italiaans adviseren wij de website:
www.wep.be/nl/test-gratis-jetaalniveau
Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens onze
Open Avond met docenten te overleggen over
wat voor u het meest geschikte instroomniveau is.
Deze avond vindt plaats op maandag 3 september
2018 van 18.30 tot 20.30 uur aan de Groen van
Printerersingel 44 te Gouda.
NIEUW!
Bij Nederlands bieden wij de nieuwe cursus ‘Vlot
en helder schrijven in het Nederlands’ aan. Dit is
een interactieve workshop, waarbij u leert om uw
teksten helder, begrijpelijk, kort en bondig en zo
aantrekkelijk mogelijk op papier te zetten.

Arabisch voor beginners, Intensief en conversatie
We beginnen met het leren lezen en schrijven
van de Arabische taal. De cursist maakt kennis
met noodzakelijke onderwerpen uit de Arabische
grammatica. In de loop van de cursus komt er steeds
meer aandacht voor conversatie. Onderwerpen
zijn o.a. begroeting, kennismaken, bestellen in café
of restaurant, visitekaartje, vertellen over jezelf en
Nederland. De conversatie vindt plaats door middel
van eenvoudige vragen die cursisten aan elkaar stellen
en beantwoorden. Zo nu en dan zal een verwijzing
worden gemaakt naar de verschillende dialecten. Er is
ook aandacht voor de Arabische zedenen gewoonten.
Voor een goed resultaat is het maken van ongeveer
twee à drie uur huiswerk per week noodzakelijk.
Vereiste voorkennis: MAVO/VMBO-TI niveau
Arabisch voor beginners, Intensief en conversatie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL001
Woensdag 03-10-2018
20:00 tot 22:00 uur
17
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. K.H. Khaled
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie: Basiswoordenlijst Arabisch ,
ISBN 9789046901748, € 24,50.
Arabisch voor beginners deel 1,
ISBN 7989046905067, € 32,50.
Beide zijn van Ed de Moor & Ankie van Pel,
Uitgeverij: Coutinho.
Extra kosten: € 15,00 voor overig studie- en lesmateriaal,
verkrijgbaar bij de docent.
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Chinees
Chinees I

Chinees II

Chinees conversatie

Deze cursus is bestemd voor iedereen met nauwelijks
of geen kennis van de Chinese taal. U leert het
Mandarijn, de officiële taal in China. De cursus
behandelt alle vaardigheden van luisteren, spreken,
lezen en schrijven. De nadruk ligt op het verstaan
en uzelf verstaanbaar maken in het Chinees v.w.b.
de conversatie in en de fonetische uitspraak van
het pinyin (een transcriptie systeem om de Chinese
klanken om te zetten in het Latijnse alfabet). Tijdens
de lessen leert u ook een en ander over de Chinese
cultuur en gewoontes, wat het leren van het Chinees
gemakkelijker maakt. De cursus wordt in het
Nederlands gegeven. Tijdens de lessen wordt gebruik
gemaakt van diverse ondersteunende audiovisuele
lesmaterialen en taalleermiddelen. Na deze cursus
kunt u 150 Chinese basiswoorden spreken, verstaan
en lezen en eenvoudige Chinese karakters schrijven.
Naast het volgen van de lessen verwachten we dat u
thuis nog een paar uur aan huiswerk en zelfstudie doet.
ERK Niveau 0-A1

Deze cursus is bestemd voor cursisten die eerder bij
de Volksuniversiteit Gouda de cursussen Chinees I
en II (oude opzet) gevolgd hebben of voor cursisten
met een gelijkwaardig niveau. De cursus behandelt
alle vaardigheden van luisteren, spreken, lezen en
schrijven, met vooral de focus op actief converseren
over verschillende thema's en over actuele situaties. Er
wordt ook aandacht besteed aan tekst d.m.v. Chinese
karakters lezen, zinnen maken en schrijven. Na het
volgen van deze cursus beheerst u 300 Chinese
basiswoorden. De cursus wordt in het Nederlands
gegeven. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van
diverse ondersteunende audiovisuele lesmaterialen
en taalleermiddelen. Naast het volgen van de lessen
verwachten we dat u thuis nog een paar uur aan
huiswerk en zelfstudie doet.
ERK Niveau A2

Deze cursus is bestemd voor cursisten die eerder
Chinees IV gevolgd hebben of voor cursisten met
een gelijkwaardig niveau. In deze cursus worden
alle vaardigheden van luisteren, spreken, lezen en
schrijven nog verder aangeleerd, met bijzondere
aandacht voor het verder ontwikkelen van actief
converseren over verschillende thema’s en
communiceren over actuele onderwerpen. Er wordt
dieper ingegaan op het lezen van teksten in Chinese
karakters vwb lezen, zinnen maken en schrijven.
ERK niveau A2-B1

Chinees I

Chinees II

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL010
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. Y.F. Drubbel-Hou
€ 230,00
Standard Course HSK 1,
ISBN 9787561937099, € 33,99.
Verkrijgbaar via www.bol.com

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL011
Woensdag 03-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. Y.F. Drubbel-Hou
€ 230,00
Standard Course HSK 2,
ISBN 9787561937266, € 35,99.
Verkrijgbaar via www.bol.com

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL012
Woensdag 03-10-2018
17:00 tot 18:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. Y.F. Drubbel-Hou
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie: Standard Course HSK 2,
ISBN 9787561937266, € 35,99.
Verkrijgbaar via www.bol.com
Standard Course HSK 3, ISBN 9787561938188, € 32,99.
Dit boek pas in de loop van de cursus aanschaffen i.o.m. de docent.

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Chinees conversatie

Talen
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Duits
Duits I

Duits conversatie

Duits op reis

Heeft u in het verleden ooit Duits gehad maar weet
u er niet veel meer van? Komt u graag in Duitsland,
Zwitserland of Oostenrijk maar durft u er uw mond
eigenlijk niet open te doen? Deze cursus is geschikt
voor u indien u geen of weinig kennis van de Duitse
taal heeft. De cursus is gericht op alledaagse
situaties. De eerste beginselen van de grammatica
en het aanleren van een basiswoordenschat
komen aan bod. Er wordt aandacht besteed
aan het aanleren van de juiste uitspraak d.m.v.
praktijkoefeningen. Tevens wordt aandacht besteed
aan het luisteren, lezen, spreken en schrijven met
behulp van een moderne lesmethode en met gebruik
van het internet.
ERK niveau 0 - A1

Om ervoor te zorgen dat u steeds zelfstandiger wordt
in de Duitse taal leest u teksten, ook hardop voor
de uitspraak en maakt u schriftelijke oefeningen.
Met behulp van internet opdrachten worden uw
woordenschat en uw kennis van de grammatica
aanzienlijk groter. Deze cursus is voor cursisten die
Duits I hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau
hebben.
ERK niveau A2 - B1

Gaat u op vakantie naar Duitsland, maar vindt u de taal
toch te moeilijk om te spreken? In de korte cursus Duits
op reis komen de meest voorkomende situaties aan
bod, zoals boodschappen doen, een hotel of camping
reserveren, een praatje maken, een doktersbezoek. Er
wordt veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid.
De grammatica wordt niet uitgebreid behandeld.

Duits I

Duits conversatie

Duits op reis

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL020
Dinsdag 02-10-2018
8:30 tot 10:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E. Weber
€ 230,00
Berliner Platz Band 1 - tekstboek + 2 audioCD's, ISBN 978 312 6060257, € 27,60.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL023
Dinsdag 02-10-2018
10:00 tot 11:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E. Weber
€ 230,00
Zwischendurch mal Landeskunde,
ISBN 978 319 301002 5, € 28,30.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL024
Dinsdag 02-04-2019
10:00 tot 12:00 uur
6
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E. Weber
€ 65,00
Geen boek, wel schrijfmateriaal meenemen.
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Engels
Engels I

Engels II

Engels IV: grammatica en conversatie

Deze cursus is bestemd voor iedereen met weinig
of geen kennis van de Engelse taal. U leert op een
ontspannen manier Engels verstaan en spreken
in herkenbare alledaagse situaties. Het doel is
drempelvrees te overwinnen met oefeningen en
informatie uit het studieboek Fairway 1. Deze cursus
is ook geschikt als u lang geleden de Engelse taal
beoefend hebt.
ERK Niveau 0 - A1

U bent bekend met de beginselen van het Engels en
wil graag in een kleine groep uw kennis en gebruik
van de taal verbeteren. De basisgrammatica wordt
herhaald. U leert op een ontspannen manier Engels
verstaan en spreken in herkenbare alledaagse
situaties. In dit tweede jaar van de cursus Engels
leert u onderscheid maken tussen dingen die nu,
in het verleden of in de toekomst plaatsvinden,
waardoor u steeds meer in staat bent een gesprek
te voeren, ook gaan we wat meer schrijven. Deze
cursus is ook geschikt als u lang geleden de
Engelse taal beoefend hebt.
ERK Niveau A1-A2

De cursus Engels IV is bedoeld voor cursisten die
al enige jaren Engels hebben gedaan en waarbij
de basisgrammatica er inmiddels aardig inzit. Deze
cursisten hebben de behoefte – en daarnaast de
competentie - om wat meer te spreken. De opzet van
Engels 4 wijkt af van de lagere cursussen Engels, de
22 lessen zullen worden opgedeeld in (de eerste) 10
lessen waarin de grammatica nog eens grondig wordt
doorgenomen gevolgd door (de laatste) 12 lessen
waarin conversatie en communicatie centraal staan.
Binnen de conversatielessen is ruimte voor uitleg
en toelichting van de docent en ligt het niveau van
spreken maar ook de te bespreken onderwerpen wat
hoger dan bij de Pub Talk.
Vereiste voorkennis: Engels III of goedkeuring docent.

Engels IV: grammatica en conversatie
Engels I

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL030
Maandag 01-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A.M.F.P. van Heck
€ 230,00
Fairway 1, boek+2 audio cd's,
ISBN 9789054518303, € 31,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Engels II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL031
Maandag 01-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A.M.F.P. van Heck
€ 230,00
Fairway 2, 3e druk,
ISBN 9789054518327 , € 31,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

TAL033
Donderdag 04-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. E. Blom
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie: Fairway 3, 2e druk,
ISBN 9789054518341, € 31,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
Van cursisten wordt verwacht dat zij over internet en een printer
beschikken, zodat zij thuis onderwerpen kunnen voorbereiden
en eventueel toegezonden

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
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Engels
Engelse conversatie

Engels opfriscursus 'Pub Talk'

Engelse boekenclub

De cursus Conversatie is bedoeld voor cursisten die
al enige jaren Engels hebben gevolgd en waarbij
de basisgrammatica er inmiddels aardig inzit. Deze
cursisten hebben de behoefte – en daarnaast de
competentie - om wat meer te spreken. Binnen de
conversatielessen is ruimte voor uitleg en toelichting
van de docent en ligt het niveau van spreken maar
ook de te bespreken onderwerpen wat hoger dan
bij de Pub Talk. Voor het conversatiedeel zullen
we verschillende soorten teksten gaan lezen
en bespreken. Lesmaterialen worden via e-mail
toegestuurd.
Vereiste voorkennis: Engels III.

Engels, toch wel de wereldtaal! Bijna overal te
gebruiken; door school, de televisie, vakanties of via
uw werk of op welke andere manier dan ook, kent
u al heel veel Engelse woorden. Meer dan u denkt!
Wat doorgaans tegenvalt is om met die woordenschat
een gesprek te voeren. De Volksuniversiteit biedt u
de gelegenheid om in een informele sfeer uw Engels
op te frissen. Alsof u in een Engelse pub zit; drankje
en een nootje op tafel, vandaar de naam 'Pub Talk'.
Gesprekken ontspinnen zich vanzelf en zullen hier en
daar mild worden gecorrigeerd of van wat grammatica
worden voorzien. De inspirerende docente Engels
laat u op een door eerdere deelnemers geroemde
wijze de grenzen van uw Engels ontdekken en
uitbreiden. U neemt per keer deel en rekent per keer
af met de docente. Bent u een keer verhinderd om
welke reden dan ook: no problem. Wij zijn ervan
overtuigd, dat u na de eerste keer al zult besluiten er
het een en ander voor opzij te zetten.

Wilt u Engelse boeken lezen en bespreken in een
kleine groep? En tegelijk uw Engels opfrissen? Dat
kan in de Engelse boekenclub. We zullen vertrouwd
raken met een aantal meesterwerken uit de Engelse en
Amerikaanse literatuur. We lezen gezamenlijk een deel
van het boek, kijken naar de inhoud, tekststructuur en
de stijl. Zo vergroten we onze woordenschat. Ook gaan
we dieper in op de achtergronden van de schrijver of
schrijfster. Alles in een gemoedelijke en ontspannen
sfeer, met gelegenheid voor discussie. We nemen voor
1 boek 2 ochtenden.
Het niveau van uw Engels is voldoende wanneer u het
aandurft een Engels boek te lezen. We beginnen in het
najaar met The Driver's Seat van Muriel Spark. Zie de
website voor meer info.

Talen

Engelse conversatie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL034
Donderdag 04-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. I. Janssen
€ 230,00

Engels opfriscursus 'Pub Talk'
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL035
Donderdag 04-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E. Blom
€ 12,00
U dient 12,00 euro per les / bijeenkomst
(contant en gepast) aan de docent te
betalen. De consumpties zijn voor eigen
rekening.

Engelse boekenclub
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL036
Dinsdag 30-10-2018
10:30 tot 12:00 uur
6 (eens per drie weken)
Bibliotheek Elly Blom, Couperussingel 6,
Zevenhuizen
Mw. E. Blom
€ 12,00
NB. De genoemde prijs is per les / bijeen
komst en dient u (contant en gepast) aan de
docent te betalen en is inclusief koffie of
thee.
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Frans
Frans I

Frans II

Frans conversatie voor beginners

U leert gesproken Frans in de dagelijkse situaties
te begrijpen en al vlug eenvoudige gesprekken te
voeren. Spreekvaardigheid staat centraal, maar er
is ook voldoende aandacht voor luistervaardigheid,
woordenschat en grammatica. Onderwerpen
variëren van vertellen over jezelf, je beroep en
je activiteiten tot het bezoeken van een stad en
boodschappen doen. Praktisch Frans, met plezier en
aandacht gegeven!
ERK Niveau 0 - A1

In deze cursus oefenen we verder met Frans
spreken en begrijpen in alledaagse situaties. Aan
de hand van sprekende thema's als eten in een
restaurant, mode en uitgaan, wordt aandacht
besteed aan grammatica, woordenschat en ook hier
ligt weer de nadruk op spreekvaardigheid. Heeft u
de cursus Frans I gevolgd, of op een andere manier
al een basiskennis Frans verworven? Dan is deze
cursus geschikt voor u!
ERK Niveau A1

In de cursus Frans conversatie voor beginners gaan
we verder met de Franse taal in de praktijk. We
werken aan de hand van sprekende onderwerpen
uit het dagelijke leven zoals huis, werk, de dokter.
Maar ook andere onderwerpen zoals vakantie en
het milieu komen aan bod. Grote aandacht blijft
uitgaan naar het uitbreiden van de woordenschat en
in mindere mate grammatica, maar steeds meer zal
de aandacht verschuiven naar spreekvaardigheid
en conversatie. Heeft u vorig jaar de cursus Frans II
gevolgd, of op een andere manier een basiskennis
Frans verworven en wilt u graag uw kennis
uitbreiden en wellicht beginnen met conversatie, dan
is deze cursus voor u!
ERK Niveau A1-A2

Frans I

Frans II

Frans conversatie voor beginners

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL041
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Prins
€ 230,00
Voyages I, werkboek + online MP3,
ISBN 9789460307324, € 23,25.
Voyages I, tekstboek + online MP3,
ISBN 9789460307317, € 35,25.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL042
Woensdag 03-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Janssen
€ 230,00
Voyages 2, tekstboek + online MP3’s,
ISBN 9789462930230, € 35,25.
Voyages 2, werkboek + online MP3’s,
ISBN 9789462930247, € 23,25.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL040
Woensdag 03-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Prins
€ 230,00
Voyages I, werkboek + online MP3,
ISBN 9789460307324, € 23,25.
Voyages I, tekstboek + online MP3,
ISBN 9789460307317, € 35,25.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
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Frans
Frans conversatie Plus

Frans op reis

Cercle de lecture

Si vous avez un niveau avancé de français (au
moins 4 ans), ce cours est pour vous ! Le but de ce
cours est de parler, parler, parler… Un texte, que
nous allons lire ou écouter, servira de base pour
parler de sujets universels comme la famille et les
relations, l'Europe, ou encore le rire et le bonheur.
Un cours dans lequel nous partageons le plaisir de
la langue française !

Wilt u tijdens uw vakantie in Frankrijk leren uzelf
in het Frans te redden in dagelijkse situaties? Dan
is deze korte cursus iets voor u! In Frans op reis
oefenen we gesprekken te voeren in situaties die
u op vakantie zult tegenkomen. Er zal dus vooral
aandacht worden besteed aan spreken en luisteren,
maar ook de andere vaardigheden komen aan bod.
Daarnaast biedt de cursus u de kans meer kennis
op te doen over Frankrijk en haar cultuur. Een goede
manier om alvast in vakantiestemming te komen. Zo
gaat u goed voorbereid op reis naar Frankrijk!

Vous aimez lire et parler des livres? Vous voulez
rester au courant des auteurs français de notre
temps? Alors ce cours vous plaira! Pour commencer
on va traiter une nouvelle contemporaine, vous lirez
chaque fois une partie à la maison, en répondant
par écrit à quelques questions. Pendant la leçon
on en parlera. S’il nous reste du temps après, nous
le consacrons à la civilisation française. Cela peut
signifier un jeu de langue, une chanson, une bande
dessinée, un quiz, et cetera. Un niveau avancé
serait pratique, mais c’est surtout l’enthousiasme qui
compte!
Vereiste voorkennis: 4 jaar Frans.

Frans conversatie Plus

Frans op reis

Cercle de lecture

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL046
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Janssen
€ 230,00
Voyages 3, tekst-/werkboek + online MP3,
ISBN 978 90 5451 7146, € 51,00.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL047
Dinsdag 22-01-2019
19:00 tot 20:30 uur
10
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. H.J. Meulenberg- v. Leeuwen
€ 105,00
Frans á la carte, ISBN 978 94 6030 1582,
€ 25,00. Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL049
Woensdag 03-10-2018
10:00 tot 11:30 uur
10 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. H.J. Meulenberg- v. Leeuwen
€ 105,00
Vigan: No et moi, ISBN 978225312480-1,
€ 8,30. Verkrijgbaar bij de Atheneum boek
handel
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Italiaans
Italiaans I

Italiaans II

Italiaans op reis

Houdt u ook zo van ‘Bella Italia’ en wilt u ook
de taal leren? Met de beginnerscursus Italiaans
I maakt u een prima keuze. De gehanteerde
methode is gebaseerd op een moderne, innovatieve
methode met een boek in het Nederlands, maar
met een directe kennismaking met de Italiaanse
taal. Alle vaardigheden – lezen, luisteren, spreken
en schrijven – komen daarbij ruim aan bod.
Grammaticale onderwerpen worden uitgelegd aan
de hand van (luister)teksten. Aan het einde van de
cursus heeft u een ruime basiskennis van de taal en
kunt u diverse onderwerpen aansnijden, o.a. over
uzelf vertellen, over vrijetijdsbesteding praten, maar
ook met Italianen praten over alledaagse zaken.
ERK niveau 0 - A1

Italiaans II is een vervolg op Italiaans I van het vorig
cursusjaar en is bedoeld voor wie al een redelijke
basiskennis van de taal heeft en recentelijk een
cursus heeft gevolgd van minstens een jaar. In
deze cursus wordt de methode ‘Natural Approach’
gehanteerd, waarbij u tijdens de cursus constant
met het Italiaans in aanraking komt. U weet zich
redelijk uit te drukken in alledaagse situaties maar
u wilt verder komen. Tijdens Italiaans 2 leert u
bijvoorbeeld uw dag te beschrijven en te praten over
uw verleden. Veel aandacht zal worden besteed aan
het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid en
ook komt de nodige grammatica aan bod.
ERK niveau A1

Gaat u deze zomer naar Italië? Met deze
praktijkgerichte cursus maakt u op speelse wijze
kennis met het Italiaans. U leert zich te redden in
de meest voorkomende situaties, zoals bijvoorbeeld
uzelf voorstellen, iets over uzelf vertellen, de weg
vragen, inkopen doen, een menukaart lezen en iets
bestellen in bar of restaurant. Daarnaast leert u
meer over Italië en haar cultuur. In gesprekken met
uw medecursisten wordt veel aandacht besteed aan
spreekvaardigheid, uitspraak en woordenschat. De
grammatica wordt niet uitgebreid behandeld, maar
u leert wel hoe u de taal meteen in de praktijk kunt
toepassen.

Italiaans I

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL050
Maandag 01-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.E. Giuffrida
€ 230,00
Al Dente I – versione olandese, ISBN
9789463250252, € 30,00. Boek+CD
audio+DVD. Verkrijgbaar bij uitgeverij Casa
delle lingue.

Italiaans II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL051
Maandag 01-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.E. Giuffrida
€ 230,00
Al Dente 2, ISBN 9788416657759, € 30,00.
Boek+CD audio+DVD. Verkrijgbaar bij
uitgeverij Casa delle lingue.

Italiaans op reis
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL055
Dinsdag 02-04-2019
19:00 tot 20:30 uur
10
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.E. Giuffrida
€ 105,00
Nuovo Espresso + vocabolario 1,
ISBN 9789054512769, € 25,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
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Nederlands
Nederlands Begin

Nederlands als tweede taal voor half-gevorderden

Nederlands Verder

Bent u pas in Nederland, en weet u nog weinig
van de Nederlandse taal, maar bent u bereid daar,
buiten de les, ongeveer 3 uur per week thuis aan
te werken? Dan is dit uw cursus! We oefenen met
luisteren, spreken, lezen en schrijven.Vereiste
voorkennis: U moet kunnen lezen en schrijven in het
Latijnse schrift (Engels, Duits, Pools enz.).
ERK niveau 0-A1

U kunt eenvoudige gesprekken in het Nederlands
voeren en korte teksten begrijpen. Tijdens de
aanmelding blijkt dat u niveau A1 heeft. U wilt uw
niveau verhogen naar A2 en bent bereid ongeveer 3
uur per week thuis aan de cursus te besteden.
Vereiste voorkennis: niveau A1.

Tijdens deze cursus verdiept u zich verder in de
Nederlandse taal. U heeft niveau A2, en u wilt uw
kennis van het Nederlands uitbreiden. Schrijven,
spreken, lezen, luisteren en grammatica komen aan
bod. Daarnaast vergroot u uw woordenschat. U bent
middelbaar opgeleid in uw land van herkomst. Per
dag moet u een half uur tot een uur rekenen voor
thuisstudie. In deze cursus wordt de eerste helft van
het boek behandeld (thema 1 t/m 4 of 5). Daarmee zit
u tussen niveau A2 en B1 in.
Vereiste voorkennis: niveau A2.

Nederlands als tweede taal voor half-gevorderden

Nederlands Verder

If you have little knowledge of the Dutch language, and are you
prepared to spend about 3 hours a week – in addition to the
lessons – on learning Dutch, then this is your course. We will
practice listening, speaking, reading and writing. You will expand
your vocabulary, improve your pronunciation, your understanding
of Dutch and you will learn to engage in small talk. You will learn
new verbs and how to conjugate them, and how sentences are
formed. At the end of the course you will have reached A1 level.
For this course you have to be able to read and write in the Latin
alphabet (English German, Polish etc.).

Talen

Nederlands Begin
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL060
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. W.T. Micke-Jahn
€ 230,00
Taaltalent deel 1, ISBN 978 904 690 3896,
€ 26,00. te verkrijgen via www.intertaal.nl
Boek aanschaffen in overleg met de docent.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL061
Maandag 01-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. W. Eppenhof
€ 230,00
Taaltalent deel 2, ISBN 978 904 690 3902,
€ 26,00. uitgeverij Coutinho.
Te verkrijgen via www.intertaal.nl
Boek aanschaffen in overleg met de docent.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL062
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. W. Eppenhof
€ 230,00
De Sprong, ISBN 978 946 105 2872, € 36,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
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Nederlands
Nederlands voor anderstalige: conversatie

Vlot en helder schrijven

In deze cursus gaan we praten over het nieuws,
de Nederlandse cultuur, krantenartikelen over
diverse onderwerpen etc.. Cursisten mogen zelf
gespreksonderwerpen aandragen, bijvoorbeeld over
hun werk of studie of dagelijks leven.Deze cursus is
voor mensen die al aardig Nederlands spreken en
hun woordenschat en (mondelinge) vaardigheid in de
taal willen verbeteren.
Vereiste voorkennis: Nederlands op niveau B1 of
hoger.

Het papier is geduldig, de lezer niet. De kunst is om
de aandacht van de lezer vast te houden en te zorgen
dat hij de tekst in één keer begrijpt. Met de tips in
deze interactieve workshop leer je hoe je je teksten
meer vaart geeft, hoe je de begrijpelijkheid vergroot
en het kort en bondig houdt. Er zijn legio teksten
waarin geen letter verkeerd staat, maar die niet
‘om door te komen zijn’. Je kent ze wel: teksten met
omslachtige lange zinnen die je drie keer moet lezen
om te begrijpen wat er staat. De oorzaak? De zinnen
zijn te lang, te saai, te oubollig, te vaag of te moeilijk.
Maar als je eenmaal weet waar je op moet letten, is
vlot en helder schrijven eenvoudiger dan je denkt.
In deze workshop ga je via speelse werkvormen en
korte oefeningen vooral zélf aan de slag. Redelijke
beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Nederlands voor anderstalige: conversatie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:

TAL065
Dinsdag 12-02-2019
19:30 tot 22:00 uur

Vlot en helder schrijven
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL0652
Dinsdag 02-04-2019
14:00 tot 16:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. J. Bouman
€ 42,00
Zelf meenemen: pen en papier.

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL063
Maandag 01-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. W. Eppenhof
€ 230,00
Goed woordenboek Nederlands, bijvoorbeeld
Prisma woordenboek, overal verkrijgbaar voor
prijzen vanaf € 5,00 (HEMA) en erg nuttig
omdat het ook een beknopte grammatica
omvat. Toegang tot internet, liefst ook krant;
schrijfbenodigdheden.

Vlot en helder schrijven
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Nieuwgrieks
Nieuwgrieks I

Nieuwgrieks II

Griekenland! Het land van zon, zee en strand!
In deze cursus maakt u kennis met het Griekse
alfabet en de grammatica. Tijdens de lessen zal
veel aandacht besteed worden aan spreek-en
luistervaardigheid. Griekse muziek en cultuur komen
ook aan bod. Aan het einde van de cursus bent u
in staat een eenvoudig gesprekje te voeren in het
Nieuwgrieks.
ERK niveau 0-A1

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die al een
basiskennis Nieuwgrieks hebben opgebouwd. We
gaan ons verder verdiepen in het Nieuwgrieks. We
breiden niet alleen onze grammaticale kennis uit, maar
we zullen ook veel aandacht aan spreek-, lees- en
luistervaardigheid besteden. Ook de Griekse muziek
en cultuur zullen we zeker niet vergeten.
ERK niveau A1-B1

Nieuwgrieks I

Nieuwgrieks II

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL070
Woensdag 03-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. I. Karantoniou
€ 230,00
Ellinika tora 1+1, ISBN 978 960 851 3709,
€ 57,50.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL071
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. I. Karantoniou
€ 230,00
Ellinika tora 1+1, ISBN 978 960 851 3709,
€ 57,50.
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Portugees
Portugees I

Portugees II

Interesse om een nieuwe en mooie taal te leren?
Gaat u naar Brazilië of naar Portugal voor werk
of vakantie? Voor al deze redenen (en nog veel
meer) bent u met deze cursus aan het juiste adres.
Portugees I opent voor u de deur naar een van de
meest gesproken talen ter wereld. Ontwikkeling
van spreek- en luistervaardigheid staat centraal.
We zullen snel toewerken naar het voeren van
eenvoudige gesprekken. De cultuur van Brazilië (het
geboorteland van de docent) en de gebruiken van
het volk komen ook aan de orde.
ERK niveau 0 - A1

In Portugees II werken we aan spreekvaardigheid
en aan het vergroten van de woordenschat. De
belangrijkste grammatica onderwerpen van de
cursus Portugees I worden kort herhaald en
verdiept. De cursist gaat de taal in verschillende
tijdsvormen (tegenwoordig, verleden en toekomst)
oefenen en in allerlei dagelijkse situaties leren
gebruiken. Deze cursus is een vervolg van
Portugees I en is bedoeld voor wie al een redelijke
basiskennis van de taal heeft en zich verder in deze
prachtige taal wil verdiepen.
ERK Niveau A1-A2

Portugees I
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Portugees II
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL081
Dinsdag 02-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Martins de Andrade
€ 230,00
Novo Avenida Brasil 2,
ISBN 9788512545707, € 52,00.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL080
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Martins de Andrade
€ 230,00
Novo Avenida Brasil 1,
ISBN 978 851 254 5202, € 46,80.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
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Russisch
Russisch I

Russisch II

Wilt u een eerste stap zetten in de Russische taal?
Dan is deze cursus voor u. Tijdens deze cursus leert
u het Russische alfabet en raakt u met behulp van
eenvoudige teksten en oefeningen vertrouwd met de
taal en de cultuur. Aan een goede uitspraak wordt
veel aandacht besteed. Niet alleen de Russische
taal wordt gedoceerd, maar ook wordt aandacht
besteed aan cultuur, leefwijze en de actualiteit in
Rusland. Na deze cursus kunt u zich in eenvoudige
gesprekssituaties met Russisch sprekende mensen
redden bij onder andere het zich voorstellen,
boodschappen doen, de weg vragen, een hotel
reserveren, iets bestellen in een restaurant en
informatie vragen.
ERK niveau 0 - A1

Deze cursus is geschikt voor u als u al een cursus
Russisch heeft gevolgd of anderszins al enige
basiskennis heeft. Aandacht wordt besteed aan:
luistervaardigheid, spreekvaardigheid, brieven
schrijven en (voor) lezen in het Russisch.
Vereiste voorkennis: Basiskennis Russisch ERK
niveau A1 - A2

Russisch I

Russisch II

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL090
Woensdag 03-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. I. Janssen
€ 230,00
Ruslan Russian 1, werkboek + free online
audio, ISBN 97819123907013, € 16,50.
Ruslan Russian 1, tekstboek, ISBN
9781899785834, €35,00. Aan te schaffen
via www.pegasusboek.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL091
Woensdag 03-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. I. Janssen
€ 230,00
Ruslan Russian 2, werkboek + free online
audio, ISBN 9781899785230, € 18,00.
Ruslan Russian 2, tekstboek, ISBN
9781899785483, €26,00. Aan te schaffen via
www.pegasusboek.nl
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Spaans
Spaans I

Spaans II

Spaans III

'Con gusto' betekent 'met plezier' en dat is precies
wat we in deze cursus willen bereiken: met plezier
Spaans leren en kennismaken met de Spaanstalige
wereld. De communicatie staat centraal en aan de
hand van gevarieerde opdrachten leert u al doende
de Spaanse taal spreken, begrijpen en schrijven.
ERK niveau 0-A1

Bij al onze cursussen ligt de nadruk op de praktische
toepassing van de taal in allerlei dagelijkse situaties.
In het tweede jaar zult u de reeds verkregen kennis
weer ophalen en de luister- en spreekvaardigheid
vergroten waarbij gebruik gemaakt wordt van het
digitale schoolbord. De woordenschat en de kennis
van de grammatica worden uitgebreid.
ERK niveau A1

Na een korte herhaling van de lesstof van eerdere
jaren zullen we de laatste 2 hoofdstukken van Con
Gusto deel 1 behandelen om daarna verder te gaan
met deel 2. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk
tijd besteden aan het oefenen van dagelijkse
conversaties in kleine groepjes.
ERK niveau A1-A2

Spaans I

Spaans II

Code:
Aanvang:
Tijd:

Spaans I

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL1002
Dinsdag 02-10-2018
9:30 tot 11:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 230,00
Con Gusto deel 1 Tekstboek,
ISBN 978 946 293 4474, € 35,75.
Con Gusto deel 1 werkboek,
ISBN 978 946 030 1223, € 32,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Docent:

Spaans II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL101
Maandag 01-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
Mw. D.J.A. Riks

Spaans III
TAL1012
Dinsdag 02-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C. Cassarotti-van der Horst
€ 230,00
Con Gusto deel 1 werkboek, I
SBN 978 946 030 1223, € 32,50.
Con Gusto deel 1 Tekstboek,
ISBN 978 946 293 4474, € 35,75.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL102
Dinsdag 02-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 230,00
Con Gusto deel 1 Tekstboek,
ISBN 978 946 293 4474, € 35,75.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
Con Gusto deel 1 werkboek,
ISBN 978 946 030 1223, € 32,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL100
Dinsdag 02-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
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Spaans
Spaans IV

Spaans V

Spaans conversatie I

Deze cursus is geschikt voor diegenen die al een
redelijke basiskennis van de Spaanse taal en
grammatica hebben (presente, gerundio, perfecto,
indefinido). Er wordt tijd besteed aan het herhalen,
het uitbreiden van de grammaticale onderwerpen
en aan de lees- en luistervaardigheid. Bij de
spreekvaardigheid zal de nadruk liggen op het
toepassen van de taal in korte gesprekjes met
elkaar.
ERK niveau A2

De cursus Spaans V is voor cursisten die al
enige jaren Spaans hebben gedaan. De cursus is
een vervolg op de cursus Spaans IV maar staat
vanzelfsprekend ook open voor zij-instromers. De
focus ligt op het steeds beter spreken van het Spaans
en we kijken hierbij terug naar de grammatica die al
eerder is behandeld.
ERK niveau A2

Voelt u zich onzeker wanneer u Spaans moet
spreken, dan is dit de cursus voor u: het accent
ligt op spreek- en luistervaardigheid en ook
leesvaardigheid krijgt de aandacht aan de hand van
thema’s uit het boek alsmede met actuele filmpjes
via het digitale schoolbord. Kennis van de Spaanse
grammatica op niveau Spaans V is vereist om aan
deze cursus te kunnen deelnemen.
ERK niveau B1

Spaans IV

Spaans V

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL103
Maandag 01-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 230,00
Con Gusto deel 2 werkboek,
ISBN 978 94 6030 1254, € 32,50.
Con Gusto deel 2 tekstboek,
ISBN 978 94 6030 1247, € 35,75.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL104
Maandag 01-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. D.J.A. Riks
€ 230,00
Con Gusto deel 2 tekstboek,
ISBN 978 94 6030 1247, € 35,75.
Con Gusto deel 2 werkboek,
ISBN 978 94 6030 1254, € 32,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Spaans conversatie I
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL106
Maandag 01-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 230,00
El mundo en español B,
SBN 9789460304828, € 25,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

21
Spaans conversatie II

Spaans op reis

Lo importante es communicarse. Este será
nuestro objetivo. Con este curso se pretende dar
al estudiante un medio para que se comunique sin
bloqueos. Una parte de la clase se desarrollará en
base a un tema central. Sobre el tema se aprenderá
nuevo vocabulario, se harán ejercicios de audición
y luego se iniciarán los diálogos. Otra parte de la
clase será destinada a repaso general de gramática,
pronunciación, juegos didácticos y ejercicios de
audio. Este curso está dirigido a personas que
tienen buenas bases del español.
ERK niveau B2

In deze cursus maakt u op ontspannen en speelse
wijze kennis met de Spaanse taal. De leerstof is
eenvoudig en praktisch en kan meteen worden
toegepast in de praktijk. U leert spreken en
luisteren in de gebruikelijke dagelijkse situaties,
waar u als toerist of zakenreiziger mee te maken
krijgt.

Spaans conversatie II

Spaans op reis

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL1062
Dinsdag 02-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C. Cassarotti-van der Horst
€ 230,00
El mundo en español B,
ISBN 9789460304828, € 25,50.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL110
Woensdag 23-01-2019
19:00 tot 20:30 uur
10
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. D.J.A. Riks
€ 105,00
Spaans à la carte, ISBN 978 94 6030 1575,
€ 25,00. Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
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Turks
Turks I

Turks II

MERHABA! Heeft u geen kennis van de Turkse
taal en wilt u een eerste stap zetten in Turkije en
verstaanbaar zijn in de dagelijkse situaties, dan is dit
de cursus! De nadruk ligt op het behandelen van de
grammaticale kennis. Wij geven veel aandacht aan
woordenschat, luister- en spreekvaardigheid.
ERK niveau 0-A1

MERHABA! Dit is het vervolg op de cursus Turks I of
voor cursisten met een gelijkwaardig niveau. In deze
cursus worden de woordenschat en de kennis van
de grammatica verder uitgebreid. Na deze cursus
kunt u zich redden in Turkije, ook in de wat moeilijker
situaties
ERK niveau A1-A2

Turks I

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL120
Maandag 01-10-2018
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. Ö. Kalyoncu - Wijnbergen
€ 230,00
Turks een leerboek voor zelfstudie en
klassikaal gebruik, ISBN 9789054600923,
€ 49,90.
Verkrijgbaar via www.bol.com

Turks II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL121
Maandag 01-10-2018
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. Ö. Kalyoncu - Wijnbergen
€ 230,00
Turks een leerboek voor zelfstudie en
klassikaal gebruik, ISBN 9789054600923,
€ 49,90.
Verkrijgbaar via www.bol.com
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Culinair
Snijtechnieken

Vegetarische gerechten

Koffie training

Leren snijden met een echt koksmes blijft vaak
een uitdaging. Voor de echte hobby kok is het erg
handig om op de juiste manier te leren snijden.
Haken, snijden, garneren op deze avond leert u het
allemaal. Zo kunt u nog meer indruk maken met
uw kookkunsten. Eindresultaat een heerlijke zelf
gesneden salade. Een boekje waarin de techniek
van het snijden nog eens goed wordt omschreven
krijgt u natuurlijk mee.De recepten zullen na de les
ook digitaal worden toegestuurd.

Een avond koken zonder vlees of vis? Tegenwoordig
ook wel een item. Deze avond maken we
verschillende vegetarische gerechten (niet
veganistisch). Heerlijke gerechten die u versteld
zullen doen staan. Veel nieuwe informatie over
ingrediënten en technieken. Kortom een les om niet
te missen. Aan het einde van de les gaan we alle
gerechten proeven.

Ga mee op koffieavontuur en maak kennis
met de nieuwste zetmethoden met de mooiste
koffiespecialiteiten uit diverse landen. Wat dacht je
van olifantenbonen gezet met de Chemex of een
koffie uit Ethiopië gezet met een espressopotje?
Kalita, Aeropress en Chemex . . .. het klinkt als een
toverspreuk, maar met deze koffiezetmethoden maak
je je eigen koffie. Wil je het aroma van de koffie
leren proeven, dan gaan we cuppen. Dit is ruiken,
korst breken, slurpen en kunnen omschrijven wat je
proeft. In de laatste les komen de Barista-kneepjes
aan bod. Op een professionele pistonmachine (E61
groep) leer je de beginselen van een goede espresso
en cappuccino maken. Wij nemen je graag mee op
koffieavontuur waardoor je hart sneller gaat kloppen!

Culinair

Snijtechnieken
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

CUL009
Woensdag 17-10-2018
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om
hapjes die over zijn mee naar huis te
kunnen nemen.
Als u in het bezit bent van een eigen set messen of alleen een
koksmes neem deze dan mee. U kunt dan met uw eigen mes
leren snijden. Kijk wel even kijken of deze goed scherp is.

Vegetarische gerechten
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  
Zelf meenemen:

CUL007
Woensdag 31-10-2018
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 13,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan
docent te betalen.
keukenschort en bakjes om hapjes die over
zijn mee naar huis te kunnen nemen

Koffie training
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

CUL015
Donderdag 01-11-2018
19:00 tot 20:30 uur
3
Winkel Simon Lévelt , Korte Tiendeweg 22,
Gouda
Docent:
Mw. A.E.D. van der Nagel
Prijs:
€ 36,00
Extra informatie:   Extra kosten: € 5,00 voor ingrediënten;
(contant en gepast) aan docent te betalen.

25
Whiskyproeverij basisbeginselen
Raak wegwijs in het overweldigende aanbod aan
whisky’s en ontdek uw smaakvoorkeur tijdens onze
whiskyproeverij. Whisky is er in vele soorten en maten:
blended, single malt, pure malt, cask strength, grain,
single cask en ga zo maar door. De drank komt uit vele
landen, waaronder natuurlijk Schotland. Ook uit landen
als Ierland, Japan, Nederland en India komen heerlijke
whisky’s. Tijdens deze workshop komt u meer te weten
over het proces van het maken van deze zogeheten
godendrank. Elk onderdeel van het proces heeft
invloed op de smaak van de uiteindelijke whisky. De
smaken zijn eindeloos te variëren. We proeven zeven
verschillende Schotse whisky’s tijdens de workshop,
waartussen u grote verschillen zult opmerken.

Whiskyproeverij basisbeginselen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

CUL016
Donderdag 01-11-2018
19:00 tot 22:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. P. van Bakel
€ 40,00
Extra kosten: € 12,00; (contant en gepast) aan
de docent te betalen.

Culinair

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Culinair
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Culinair
Amuses

Desserts

Arabische keuken

Romige cappuccino van witlof met bacon,
Vijgen met kaas en créma di Balsamico of een
zalmbonbon. Allemaal kleine, eetlust opwekkende,
hapjes die voor een luxe menu of borrelhapje
geserveerd kunnen worden. Deze amuse en
nog anderen gaan we deze avond maken.Een
leuke leerzame les vol met kooktechnieken tips
en garneertechnieken.We koken in groepjes en
elk groepje maakt zijn eigen keuze aan amuses.
Natuurlijk gaan we aan het eind van de les de hapjes
proeven.Het receptenboekje krijgt u mee en zal na
de les digitaal worden toegestuurd.

Zelf een dessert maken is soms toch wel moeilijk.
Een goed geslaagde bavarois, Italiaanse tiramisu,
chocolademousse of een soufflé maken is een
kunst. Deze cursusavond gaan o.a. bovenstaande
desserts maken zodat u voortaan een zelfgemaakt
diner kan afsluiten met een perfect dessert. Een
aanrader met het oog op de komende kerstdagen.
Ook zal er aandacht worden besteed aan diverse
technieken en het opmaken van de desserts. Aan
het einde van de les gaan we de desserts proeven
en wat over is kan natuurlijk worden meegenomen.

De Arabische keuken is een traditionele, gezonde
en natuurlijke keuken waarin veel groenten, granen,
kruiden en specerijen worden gebruikt. Kenmerkend
in deze keuken is het gebruik van kikkererwten,
yoghurt, rijst, linzen, aubergines en citroen. De Islam
en het Jodendom hebben de keuken aangevuld
met kaas- en vleesrecepten.Deze avond maken we
diverse gerechten uit deze Arabische keuken.We
koken in groepjes en na afloop van de les gaan we
alle gerechten proeven.Het receptenboekje krijgt u
mee en zal na de les digitaal worden toegestuurd.

Amuses

Desserts

Arabische keuken

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL004
Woensdag 07-11-2018
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 13,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast)
aan de docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn
mee naar huis te kunnen nemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL006
Woensdag 21-11-2018
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 12,50 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn
mee naar huis te kunnen nemen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL005
Woensdag 09-01-2019
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 13,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn mee
naar huis te kunnen nemen

27
Vietnamese rijsttafel

Italiaanse keuken

Springrolls two ways

Tijdens deze workshop wordt het recept aan
u uitgereikt. U kookt in tweetal en maakt een
Vietnamese rijsttafel. Bij deze rijsttafel maakt u drie
verschillende gerechten, waarvan de smaken zout,
zoet en zuur aanwezig zijn. Er wordt veel aandacht
besteed aan verschillende ingrediënten, verse
kruiden en bereidingstechnieken. De gemaakte
gerechten eten we gezamenlijk op. Het recept mag u
mee naar huis nemen.

De Italiaanse keuken is misschien wel de populairste
keuken van allemaal. Met verse ingrediënten en
heerlijke recepten is het een uitdaging voor elke
hobby-kok. We gaan in twee lessen basisbereidingen
en technieken van deze keuken toepassen en maken
per avond een heerlijk menu. Denk aan een heerlijke
originele Bolognesesaus, het zelf maken van
pastadeeg en verwerken tot een tagliatelle of gevulde
pasta. Gerechten met Italiaanse kazen en diverse
verse groenten en kruiden. Aan het einde van de les
gaan we de gemaakte gerechten gezamenlijk opeten
en keuren. Het receptenboekje krijgt u mee en zal na
de les digitaal worden toegestuurd.

Tijdens deze workshop wordt het recept aan
u uitgereikt. U maakt springrolls two ways. De
gebakken versie is de bekende Vietnamese
loempia's en de niet gebakken versie is de
Vietnamese springrolls. Er wordt veel aandacht
besteed aan verschillende ingrediënten, verse
kruiden en bereidingstechnieken. De roltechniek
is het resultaat van beide gerechten. De gemaakte
recepten eten we gezamenlijk op. Het recept mag u
mee naar huis nemen.

Vietnamese rijsttafel

CUL017
Maandag 14-01-2019
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. T. Pham
€ 38,00
Extra kosten: € 12,50 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Door de cursisten zelf mee te nemen evt. een mini gehaktmolen,
een schort, theedoek, vaatdoekje en eventueel bakjes om de
bereide gerechten mee naar huis te kunnen nemen.

Italiaanse keuken
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL008
Woensdag 23-01-2019
19:00 tot 22:00 uur
2
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 75,00
Extra kosten: € 25,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten voor alle twee de lessen;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn
mee naar huis te kunnen nemen

Springrolls two ways
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL018
Maandag 28-01-2019
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. T. Pham
€ 38,00
Extra kosten: € 12,50 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan
de docent te betalen.
Door de cursisten zelf mee te nemen evt. een mini gehaktmolen,
een schort, theedoek, vaatdoekje en eventueel bakjes om de
bereide gerechten mee naar huis te kunnen nemen.

Culinair

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

Culinair
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Culinair
Soepen

Spaanse keuken

Veganistische keuken

Deze avond staat in het teken van de soep. Met
invloeden uit de verschillende landen en het gebruik
van diverse (verse) ingrediënten worden de soepen
gemaakt. Ook wordt er stil gestaan bij het maken
van verschillende verse bouillons. Denk b.v. aan een
verse visbouillon en diverse technieken die het zelf
maken van bouillon nog aantrekkelijker maakt. In
kleine groepen gaat u 1 of 2 soepen maken zodat
er aan het einde van de avond meerdere soepen
geproefd kunnen worden. De recepten krijgt u
natuurlijk mee en zullen na de les digitaal worden
toegestuurd.

De Spaanse keuken is een echte Mediterraanse
keuken. Een echte Spaanse keuken is er niet
omdat de vele regio’s vaak hun eigen gerechten
hebben. In deze les gaan we een 4-gangendiner
bereiden waarvan elke gang afkomstig is uit een
andere Spaanse regio. Vlees, vis en overige verse
ingrediënten zullen deel uitmaken van dit heerlijke
Spaanse menu. Deze gaan we gezamenlijk eten.
Natuurlijk krijgt u het receptenboekje mee en wordt
deze na de les ook digitaal toegestuurd.

Veganisten gebruiken geen dieren, iets dat van een dier
afkomstig is of dat op een dier getest is. Zij eten geen
vlees en geen vis. Maar ook geen zuivelproducten,
eieren en andere producten van dierlijke oorsprong
of met dierlijke ingrediënten. In deze kookles gaan
we koken met natuurlijke vervangers van vlees/vis en
zuivelproducten. U zult versteld staan wat er allemaal
mogelijk is en wat er op dit gebied allemaal mogelijk is.
We maken een veganistisch menu dat voldoet aan alle
voedingseisen. Leuke recepten, verrassende technieken
alles om een leuke kookles te vullen. Aan het einde van
de les gaan we met alle cursisten de gerechten proeven.
Het receptenboekje krijgt u mee en zal na de les digitaal
worden toegestuurd.

Soepen

Spaanse keuken

Veganistische keuken

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL010
Woensdag 13-02-2019
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 11,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn
mee naar huis te kunnen nemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL013
Woensdag 20-02-2019
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 14,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn
mee naar huis te kunnen nemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL011
Woensdag 06-03-2019
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 38,00
Extra kosten: € 12,50 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn mee
naar huis te kunnen nemen

29
Chinese theeceremonie en training

Indische keuken

De zwarte- en groene thee is voor de meesten bekend.
Maar wist je dat er ook gele, witte- en oolong thee
bestaat? We gaan verschillende soorten proeven met
de bijpassende thee zetmethode. Hierbij komt ook de
Chinese theeceremonie aan bod komt. De Chinese
theeceremonie is het ritueel van de zorgvuldige
keuze van theesoort, de kunst van het bereiden, het
theeservies en de presentatie. Voor jou hebben we de
keuze gemaakt voor de Gong Fu Cha theeceremonie.
Bij de Gong Fu Cha theeceremonie is de thee
belangrijker dan de presentatie. De essentie is dat
de smaak en het aroma van de thee optimaal naar
voren komt en de ziel rust en tevredenheid krijgt bij het
maken en drinken van de thee.

Twee avonden heerlijk Indisch koken. De Indische
keuken is afgeleid van Nederlands-Indië en refereert
naar de koloniale periode waarin Nederland in
aanraking kwam met de Indonesische keuken. Elke
cursusavond maken we verschillende Indische
gerechten die een heerlijke rijsttafel vormen. We
koken in groepen en na afloop worden de gerechten
gezamenlijk opgegeten.Natuurlijk krijgt u het
receptenboekje mee en zal na de les ook digitaal
worden toegezonden.

Chinese theeceremonie en training

Indische keuken

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

CUL014
Donderdag 07-03-2019
19:00 tot 21:00 uur
2
Winkel Simon Lévelt , Korte Tiendeweg 22,
Gouda
Mw. A.E.D. van der Nagel
€ 32,00
Extra kosten: € 4,00 voor de thee; (contant en
gepast) aan de docent te betalen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:  

CUL003
Woensdag 20-03-2019
19:00 tot 22:00 uur
2
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 75,00
Extra kosten: € 22,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten voor alle twee de lessen;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort en bakjes om hapjes die over zijn
mee naar huis te kunnen nemen.

Culinair

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
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Hobby & Vrije Tijd
Basiscursus tekenen en schilderen

Leer in 3 lessen van ruim een uur om niet alleen
swingende ritmes, maar vooral ook mooie klank
te halen uit de bekendste Afrikaanse trommel.
Gepassioneerde docent Rob de Keizer neemt U
mee in de fascinerende wereld van de Djembé.
Aan de hand van ritmische oefeningen en de
benodigde handtechniek, leert u stap voor stap
eenvoudige ritmes te spelen.en steeds rijkere
klanken uit dit instrument te halen. In les 1 leren we
de basistechniek en 4/4-ritmes. In les 2 gaan we
aan de slag met 12/8-ritmes. In les 3 komen ... de
Doundouns (melodische bas-trommels) erbij. Kom,
doe mee en geniet van de energie die het Afrikaans
trommelen u geeft! Djembé en Doundouns spelen
is geschikt voor iedereen van 8 tot 88 jaar. En als U
denkt geen ritmegevoel te hebben....; zult u verrast
zijn!

In de cursus leert u in 8 stappen de basistechnieken
van het tekenen en schilderen. Stapsgewijs
worden lijn, toon, structuur, perspectief, vormen en
verhoudingen behandeld. Ook komt het gebruik van
kleur aan bod. Al deze elementen samen vormen
uw tekening of schilderij. Er wordt gekeken naar de
verschillende materialen en de technieken die u kunt
gebruiken.

Djembé met mooie klank en meer uit Afrika!!
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extr informatie:

HVT021
Woensdag 03-10-2018
20:30 tot 21:30 uur
3
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. R.M. de Keizer
€ 43,00
Extra kosten: € 22,50 voor gebruik instrument
(mooie houten instrument); (contant en
gepast) aan docent te betalen

Basiscursus tekenen en schilderen
Code:
Aanvang:
Tijd:

HVT008
Donderdag 04-10-2018
19:30 tot 21:30 uur

Basiscursus tekenen en schilderen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT0082
Donderdag 04-10-2018
10:00 tot 12:00 uur
8
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M. Waalwijk
€ 142,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.

Hobby & Vrije Tijd

Djembé met mooie klank en meer uit Afrika!!

Hobby & Vrije Tijd
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Hobby & Vrije Tijd
Maak zelf een zilveren sieraad

Zentangle

Gevulde schors met pompoenen

We gaan een puur zilveren hanger of ring maken
van zilverklei. Dat is zilverpoeder met een organisch
bindmiddel en water. Wij kunnen dit vormen, rollen
en kneden in de vorm die wij mooi vinden. Na
drogen, schuren en bakken en polijsten gaan we
naar huis met een sieraad van 99,9 % zilver. Puur
zilver. Iedereen kan een echt mooi sieraad maken
naar eigen ontwerp.

Wilt u op een ontspannende manier uit de dagelijkse
beslommeringen en zorgen breken? Het tekenproces
van Zentangle® is een rustgevende methode om dit
te bereiken, met ongeplande kunstwerken van ca. 9
x 9 cm. als zichtbaar resultaat. Een kwartier bewust
tekenen is al voldoende om stressvolle momenten te
doorbreken, dagelijkse pijn beheersbaarder te maken,
je fijne motoriek te verbeteren en het oefenen van
een betere hand-oogcoördinatie. We werken vooral
met zwarte fineliners op de witte Zentangle tiles. De
nadruk ligt op de mindful kant van Zentangle.

Gevulde schors met pompoenen, Deze avond
maak je op een basis van boomschors en mos een
prachtig liggend herfststuk met pompoenen en
diverse soorten groen, rozen, hortensia en diverse
herfstvruchten.

Zentangle
Code:
Aanvang:
Tijd:

Maak zelf een zilveren sieraad
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT014
Dinsdag 09-10-2018
13:00 tot 16:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E.C.A. de Meijer
€ 25,00
Extra kosten: € 35,00 voor materiaal,
waaronder 10 gram zilverklei, een oogje, een
ophangoog, pasta en evt. spuitpasta; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.

Zentangle

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT007
Woensdag 10-10-2018
19:30 tot 21:30 uur
HVT0072
Woensdag 16-01-2019
9:30 tot 11:30 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.J. de Lange-Huisman
€ 69,00
Zelf meenemen: een leesbril (indien in gebruik).
Extra kosten: € 16,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan docent te betalen. Alle
materialen die u nodig heeft, krijgt u tijdens de
cursusavonden.

Gevulde schors met pompoenen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT001
Woensdag 17-10-2018
19:30 tot 21:30 uur
1
Leeghwaterstraat 4b, (Zoutman industrieterrein) ,
Reeuwijk
Mw. H. van Popering
€ 18,00
Zelf meenemen: snoeischaar.
Extra kosten: € 17,50 voor materiaal, incl. koffie/
thee en iets lekkers; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.

33
Workshop 3D schilderijtje maken

Vaak krijg ik de vraag of je creatief moet zijn,
Creativiteit ontstaat bij het werken met klei, is mijn
ervaring. Je kunt creaties maken als beelden,
abstracte vormen, schalen en hoofden. Beginners en
gevorderden werken door elkaar in kleine groepen.
Je kan ook leren draaien op de draaischijf, iets dat
heerlijk is. De blauwe bol op het plaatje hieronder
is gemaakt uit een mal welke vervolgens is versierd
met een "kam". Je kan bijvoorbeeld ook bloemen op
zo'n bol maken. De maakster van de heks heeft een
plaatje als inspiratiebron gebruikt waarna ze haar
eigen heks heeft ontworpen. De heks is nog niet
geglazuurd. Je maakt als snel leuke creaties waar je
zelf versteld van zult staan. Probeer het, het is leuk
om te doen en rustgevend is mijn ervaring.

Met allerlei materiaal gaan we een leuk 3D
schilderijtje maken. Als u zelf materialen heeft die u
wil gebruiken kunt u die meenemen.

Werken met keramiek
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT018
Dinsdag 30-10-2018
9:30 tot 11:45 uur
6
Atelier Kiek Keramiek, Raaigras 90, Gouda
Mw. K.A. Voskamp
€ 120,00
€ 14,00 materiaalkosten; (contant en gepast)
aan de docent te betalen.
Doe gemakkelijk zittende oude kleren aan.

Workshop 3D schilderijtje maken
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT019
Donderdag 01-11-2018
14:00 tot 16:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M. Waalwijk
€ 17,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.

Hobby & Vrije Tijd

Werken met keramiek

Hobby & Vrije Tijd
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Hobby & Vrije Tijd
Kerstengel van papier maché

Klassieke kerstpot

In deze workshop gaan we in drie middagen een
mooie kerstengel maken.De materialen waar we die
mee gaan maken zijn papier, tessa tape, balletje,
mooie gekleurde papiertjes die in een mozaiek op
de kerstengel worden geplakt, deze kan je zelf in je
favoriete kleur meenemen, goud, zilver of gewenste
kleur stift. Ook krijg de kerstengel prachtige vleugels
die we mooi gaan verven met acrylverf.

Klassieke Kerstpot, Voor de kerst maken wij een mooi
klassieke kerstpot met diverse soorten groen, bloemen
en kerstballen. Deze schikking kan in diverse kleuren
worden gemaakt. De workshop is inclusief materiaal
en pot.

Kerstengel van papier maché

Klassieke kerstpot

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT023
Woensdag 14-11-2018
14:00 tot 16:00 uur
3
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Postmus
€ 51,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.
Zelf meenemen: schort ter bescherming van
kleding.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT002
Woensdag 12-12-2018
19:30 tot 21:30 uur
1
Leeghwaterstraat 4b, (Zoutman industrieterrein),
Reeuwijk
Mw. H. van Popering
€ 18,00
Zelf meenemen: snoeischaar.
Materiaalkosten met pot: € 19,00 incl. koffie/thee
en iets lekkers; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
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Kattengedrag, leer uw kat te begrijpen!

Snoeien - hoe en wanneer

In deze workshop leert u hoe u een portret kunt
opzetten. We gaan een aantal portretten maken
en maken daarbij gebruik van foto's uit kranten
en tijdschriften.Zo leert u met karakter van de
lijn, vorm en toon een portret te maken. Daarna gaat
u het portret maken van een voorbeeld dat u heeft
meegenomen.

Wilt u uw kat beter leren begrijpen? Dan is deze
lezing voor u bedoeld! We bekijken hoe de van
oorsprong wilde kat zich in de loop van de eeuwen
heeft ontwikkeld tot een aanhankelijk, spinnend
huisdier wat zich heerlijk op uw schoot nestelt. Door
inzicht te krijgen in hoe katten in het wild leven leert
u te begrijpen wat een kat in huis nodig heeft. U kunt
met wat kleine aanpassingen uw huis 'katvriendelijk'
maken. Verder wordt er aandacht besteed aan het
leren begrijpen van de signalen die uw kat laat zien.
De houding van de kat, de stand van de oren en
de staart en de grootte van de pupillen kunnen u
namelijk veel vertellen over hoe een kat zich voelt.
Door dit te herkennen, kunt u de kans op stress,
ziekte of probleemgedrag af laten nemen. Veel
voorkomende gedragsproblemen zoals sproeien,
stress, de behoefte buiten de bak doen en agressief
gedrag worden besproken. Uiteraard is er ruimte voor
vragen die u heeft over het gedrag van uw kat.

Vindt u snoeien lastig? Het is minder moeilijk dan
het lijkt. Op deze avond komt aan bod: redenen
om te snoeien, wanneer de beste tijd is om te
snoeien, welke hoofdgroepen struiken er zijn en
welke snoeitechnieken gebruikt kunnen worden.
Video’s tonen hoe het in de praktijk gaat. Van
veel voorkomende soorten als rozen, hortensia’s,
clematis of druiven weet u straks hoe u ze moet
behandelen, zodat u daarna thuis zonder angst de
snoeischaar er in durft te zetten.

Portret tekenen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT009
Donderdag 10-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M. Waalwijk
€ 70,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan docent te betalen.
Zelf meenemen: een voorbeeld en wat foto’s
van koppen uit tijdschriften of kranten.
Eventueel materiaal waarmee u het portret wilt
gaan uitwerken en papier of een doek.
Er is ook materiaal aanwezig bij de cursus.

Kattengedrag, leer uw kat te begrijpen!
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT016
Dinsdag 15-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
2 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. W.L.C. Windhorst
€ 34,00
Informatie over de lesinhoud wordt na de les
digitaal toegestuurd.

Snoeien - hoe en wanneer
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT006
Dinsdag 15-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. G.J. Helweg
€ 18,00
Extra kosten: € 3,00 voor een cursusmap;
(contant en gepast) aan de docent te
betalen.

Hobby & Vrije Tijd

Portret tekenen

Hobby & Vrije Tijd
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Hobby & Vrije Tijd
Klussen in en om het huis

Workshop Graffiti Stencil Art

U vindt dat u twee linkerhanden heeft, maar u wilt
toch graag thuis een aantal eenvoudige klussen
klaren? Dan is deze cursus echt iets voor u! Tijdens
de introductie in de eerste les van de cursus
zult u al versteld staan van de veelzijdigheid van
onderwerpen die behandeld worden. Wij noemen
hier slechts een paar voorbeelden: werken met
hout, verf, elektra en het beveiligen van uw woning.
De cursus wordt gegeven door een oud-docent
bouwtechniek, die zijn sporen ook praktisch
ruimschoots verdiend heeft. Hij zal ervoor zorgen dat
u heel vaardig wordt bij het klussen en repareren,
waarbij veiligheid, voorbereiding én een goede
planning de belangrijkste uitgangspunten zijn. De
docent zal u tevens een groot aantal tips meegeven.
Er is geen voorkennis vereist.

In 2 uur maakt u onder begeleiding van docente
Renske van Vliet-Koster en Richard Kasperink
uw eigen kunstwerk op canvas. Dit met behulp
van eigenhand gesneden stencils. Daarnaast
krijgt u een stukje educatie over het ontstaan van
Stencil Art en Streetart. Een stencil is een sjabloon
waarmee afdrukken kunnen worden gemaakt. Deze
techniek was in zwang totdat fotokopiëren een
toegankelijkere, schonere manier van reproduceren
werd. Onder graffitikunstenaars zijn stencils zeer
populair. Omdat ze zeer snel aangebracht kunnen
worden en vele malen kunnen worden herhaald.
Tegenwoordig is Melbourne het ‘stencil-mekka’.

Klussen in en om het huis

Workshop Graffiti Stencil Art

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT017
Dinsdag 15-01-2019
19:00 tot 21:30 uur
6
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. G. Hein
€ 123,00
Materiaalkosten: € 20,00 voor cursusboek
en materialen; (contant en gepast) aan
de docent te betalen.
Zelf meenemen: potlood + duimstok.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT022
Woensdag 16-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. R. van Vliet-Koster
€ 34,00
Extra kosten: € 17,50 voor canvas, stencils,
verfbenodigheden, afplakzeil en afplaktape;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.

37
Tuinontwerpen

Encaustic art

Heeft u plannen om de tuin te veranderen, maar
weet u niet goed hoe te beginnen? In deze cursus
gaat u aan de hand van een duidelijk stappenplan
leren, hoe u uw wensen kunt omzetten naar een
creatief tuinontwerp. U maakt achtereenvolgens een
vlekkenplan, een schetsontwerp en een definitief
ontwerp. Dit kan voor uw eigen tuin of voor een
voorbeeldproject. Als vervolg op deze cursus kan
de cursus ‘Beplantingsplan maken’ gevolgd worden,
waarin u leert hoe u de beste plantencombinaties
kiest.

Encaustic art oftewel schilderen/tekenen met
bijenwas is een workshop waarbij we gaan werken
met verschillende kleuren bijenwasblokjes die we
verwarmen op kleine reisstrijkijzertjes en waarmee
we mooie onverwachte creaties laten ontstaan op
verschillende formaten daarvoor bestemd papier!
Geen teken- of schilderervaring vereist.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

HVT004
Dinsdag 22-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
3 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. G.J. Helweg
Prijs:
€ 58,00
Extra informatie: Extra kosten: € 5,00 voor de cursusmap en
transparant papier; (contant en gepast) aan
de docent te betalen.
Zelf meenemen: potlood, gum, liniaal, een plattegrond van de tuin
op schaal, evt. foto’s.

Encaustic art
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT011
Dinsdag 29-01-2019
13:30 tot 16:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A.M.C. Rond
€ 22,00
Zelf meenemen: schort ter bescherming
van kleding.Extra kosten: € 6,00 voor
materiaal; (contant en gepast) aan de docent
te betalen.

Hobby & Vrije Tijd

Tuinontwerpen

Hobby & Vrije Tijd
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Hobby & Vrije Tijd
Wayuu Mochila tas haken

Encaustic art vervolg workshop

Tijdens de cursus haken we een mochila. Het
Spaanse woord mochila betekent rugzak. De
oorsprong van de mochilas ligt bij de Wayuu
indianen, die leven op de grens van Colombia en
Venezuela in Guajira. Zij weven de prachtigste
tassen in sprekende, felle kleuren. Die weeftechniek
is omgezet naar een haaktechniek, zodat u zelf uw
unieke mochila kunt haken.
Vereiste voorkennis: kunnen haken.

In deze workshop gaan we verder in op de
verschillende technieken en mogelijkheden die
de encaustic biedt. We gebruiken hier naast de
bijenwasblokjes ook nog andere materialen.
Vereiste voorkennis: Geen of al eerder een
workshop encaustic art gevolgd te hebben.

Wayuu Mochila tas haken
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT024
Donderdag 07-02-2019
14:00 tot 16:00 uur
3 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C. Goudriaan
€ 52,00
Zelf meenemen: Haaknaald nr 3.
€ 20,00 materiaalkosten; (contant en
gepast) aan de docent te betalen.

Encaustic art vervolg workshop
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT0112
Donderdag 14-02-2019
13:30 tot 16:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A.M.C. Rond
€ 22,00
Zelf meenemen: schort ter bescherming van
kleding. Extra kosten: € 6,00 voor materiaal;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
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Creatief met Zentangle - vervolgcursus

Paashaas en schaapje van papier maché

In de Zentangle cursus wordt puur met zwart-wit
gewerkt. Als je hierin al workshops of cursussen
in gevolgd hebt bij een CZT (Certified Zentangle
Teacher), is de Creatief met Zentangle cursus een
volgende stap. We gaan de Renaissance tiles met
bruine fineliners tanglen en daarna oefenen met
meer kleuren.

In drie middagen gaan we met papier maché eerst
een mooie paashaas maken.Dit gaan we maken
van papier, tessatape, papiermachépulp en leuke
kleurtjes acryl verf. Voor het schaapje gaan we
gaas, tessatape, witte papiermachepulp, grijze
papiermaché pulp, papier gebruiken. Het schaapje
wordt niet beschilderd of beplakt maar blijft in de
originele papiermaché kleuren.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT0073
Woensdag 06-03-2019
9:00 tot 11:30 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.J. de Lange-Huisman
€ 86,00
Zelf meenemen: een leesbril (indien in
gebruik). Materiaalkosten: € 10,00 voor
fineliners, tiles en andere tekenmaterialen
en lesmateriaal.
(gaarne contant en gepast verrekenen met
de docent).

Paashaas en schaapje van papier maché
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT015
Woensdag 27-03-2019
14:00 tot 16:00 uur
3
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Postmus
€ 51,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan docent te betalen.
Zelf meenemen: schort ter bescherming van
kleding.

Hobby & Vrije Tijd

Creatief met Zentangle - vervolgcursus

Hobby & Vrije Tijd
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Hobby & Vrije Tijd
Beplantingsplan

Paasbol met krulwilg

Tekenen bij de Dierenweide Goverwelle

Wilt u graag een tuin die er het hele jaar goed uitziet?
Wilt u weten, welke planten u goed kunt combineren?
En waar u rekening mee moet houden, als u een
border aanlegt? Met een goed plan wordt de tuin
meer dan een verzameling losse planten. U leert in
deze cursus alles om de beste planten te kiezen,
en vervolgens gaat u aan de hand van een duidelijk
stappenplan zelf een beplantingsplan maken. Dit kan
voor uw eigen tuin of een voorbeeldproject.
Deze cursus kan zowel als vervolg op de cursus
Tuinontwerpen als losstaand gevolgd worden.

Paasbol met krulwilg, Deze avond bekleden we een
piepschuimbol met bol met mos en vullen deze met
hyacinten en voorjaarsgroen en werken deze af met
een halve boog/guirlande van krulwilg.

Een ochtend tekenen of schilderen bij de Dierenweide
in Goverwelle, gelegen onderaan de dijk, in het
uiterste puntje van Gouda, waar je de stadse drukte
even kunt vergeten. Lekker buiten in de natuur, na
een korte uitleg hoe je een dier of iets van de natuur
kunt tekenen gaat u aan de slag. De dierenweide
zorgt voor een lekker bakje koffie of thee met wat
erbij. Kijk ook even op de website van de www.
dierenweidegoverwelle.nl

Beplantingsplan
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

HVT005
Dinsdag 19-03-2019
19:30 tot 21:30 uur
2 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. G.J. Helweg
Prijs:
€ 37,00
Extra informatie: Extra kosten: € 5,00 voor de cursusmap en
transparant papier; (contant en gepast)
aan de docent te betalen.
Zelf meenemen: tuinencyclopedie (zo mogelijk), potlood, kleurpot
loden, gum, liniaal, een plattegrond van de tuin op schaal, evt.
foto’s.

Paasbol met krulwilg
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT003
Woensdag 10-04-2019
19:30 tot 21:30 uur
1
Leeghwaterstraat 4b, (Zoutman industrieterrein), Reeuwijk
Mw. H. van Popering
€ 18,00
Zelf meenemen: snoeischaar.
Extra kosten: € 19,00 voor materiaal, incl.
koffie/thee en iets lekkers; (contant en
gepast) aan de docent te betalen.

Tekenen bij de Dierenweide Goverwelle
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT025
Maandag 06-05-2019
10:00 tot 12:00 uur
1
Dierenweide Goverwelle, van Dethpad 1, Gouda
Mw. M. Waalwijk
€ 17,00
Zelf meenemen: schetsboekje of blok om te
tekenen en eigen materiaal. Koffie en thee bij
de dierenweide zijn voor eigen kosten.
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Computer & Fotografie
Fotografie voor beginners

Fotografie voor gevorderden

Maak je eigen website: WordPress voor beginners!

Na het volgen van deze cursus heeft u meer
controle over uw camera. In zes lessen worden de
basisbegrippen van de fotografie en de camera stap
voor stap uitgelegd. Het is belangrijk dat u over een
camera beschikt waarmee u diafragma, sluitertijd en
ISO handmatig kunt instellen (bijv. een spiegelreflex-,
systeemcamera of soortgelijk model). Ook komt
fotograferen met thema's aan de orde zoals portret,
landschap en architectuur. Naast de basistheorie
gaat u praktisch oefenen met de camera. U krijgt
huiswerkopdrachten waarmee de opgedane kennis
zelf kan worden toegepast. Het resultaat van de
opdrachten bespreekt de docent gezamenlijk tijdens
de cursusavonden.

Fotograferen vereist goed kijken en het maken
van keuzes om het onderwerp goed in beeld te
brengen.Daartoe staan de fotograaf verschillende
mogelijkheden ter beschikking zoals standpunt,
licht, compositie en het moment. In deze
gevorderdencursus wordt ervan uitgegaan dat
u de basisbeginselen van de spiegelreflex- of
systeemcamera zoals diafragma, sluitertijd,
scherpstelling etc. redelijk onder de knie hebt. U
krijgt opdrachten mee naar huis die vooraf worden
toegelicht. Tijdens de cursusavonden bespreekt de
docent (beroepsfotograaf) de door u gemaakte foto’s
uitvoerig en verduidelijkt daarmee de lesstof.

WordPress is het meest gebruikte en
gebruiksvriendelijke content managementsysteem voor
het maken van websites. Met WordPress bouw je gratis,
snel en efficiënt een fraaie website. WordPress wordt
voor veel verschillende websites gebruikt. Van een
persoonlijke blog tot een corporate website of webshop.
Deze cursus neemt je stap voor stap mee naar de
realisatie van jouw website. Enige beheersing van een
computer zoals tekstverwerking en fotobewerking is
aanbevolen. Alle benodigde programma’s, zowel voor
de bouw van de website als voor het maken van de
content, zijn gratis beschikbaar. Het meenemen van een
eigen laptop wordt ten zeerste aanbevolen.
Met elke laptop PC of MAC, met elk besturingssysteem
XP, VISTA of Windows 10 en OS 9 of OS 10 is het
mogelijk aan de cursus deel te nemen, zolang er maar
een moderne browser op zit. Denk hierbij aan de laatste
versies van Mozilla Firefox of Google Chrome. Ook
Safari en Internet Explorer kunnen gebruikt worden.
Vereiste voorkennis: Enige beheersing van de computer.
Er is geen HTML voorkennis nodig.

Fotografie voor beginners
Code:
Aanvang:
Tijd:

COM008
Donderdag 04-10-2018
19:30 tot 21:30 uur

Fotografie voor beginners
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informate:

COM0082
Donderdag 07-02-2019
19:30 tot 21:30 uur
6 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E.C. van Oosten
€ 130,00
Zelf meenemen: pen, papier en eigen camera.

Fotografie voor gevorderden
Code:
Aanvang:
Tijd:

COM009
Donderdag 04-10-2018
19:30 tot 22:00 uur

Fotografie voor gevorderden
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

COM0092
Woensdag 16-01-2019
19:30 tot 22:00 uur
6 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. E. Hartsuiker
€ 165,00

Maak je eigen website: WordPress voor beginners!
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

COM001
Woensdag 31-10-2018
19:30 tot 21:30 uur
5
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. H.J. Wansink
€ 80,00
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Excel voor starters

Werken met Adobe Lightroom

Gebruikt u uw PC om te mailen, te surfen op het
web en zo nu en dan foto’s van uw digitale camera
op te slaan? Er kan zoveel meer!
In vijf avonden gaan we, met een kleine groep
cursisten, een groot aantal gebruiksmogelijkheden
van de PC (Windows) verkennen. Lossen we
gezamenlijk problemen op waar juist u bij het
gebruik van uw PC tegen aanloopt en brengen we
het computersysteem onder onze controle in plaats
van andersom.
Door de zeer beperkte groepsgrootte is er veel
ruimte om specifieke individuele vragen en
gebruikskwesties groepsgewijs te behandelen, zodat
iedereen van elkaar kan leren.

Kunt u wel omgaan met de applicatie Word van de
firma Microsoft, maar is de applicatie Excel u nog
onbekend? Wilt u nu ook de vele mogelijkheden
van een rekenprogramma leren, ook voor uw
eigen gemak, dan is dit de cursus voor u. U leert
de basisfuncties (optellen, aftrekken, percentages
berekenen en gemiddelden berekenen, enz.), u
leert omgaan met tabellen: het maken, sorteren
en daarmee rekenen. U leert hoe u eenvoudige
grafieken samenstelt, ook krijgt u belangrijke tips
die u veel tijd kunnen besparen. Na deze cursus is
Excel een waardevol hulpmiddel voor u.

Nog net wat meer 'wauw' factor in uw foto's
toevoegen? In vier lessen leert u de basisprincipes
van Adobe Lightroom Classic CC. Er komt onder
andere aan bod: - Het beheren van de Lightroom
Catalogus. - Optimale workflow voor het snel
bewerken van uw foto's. - Bewerkingen zoals
licht en contrast in een foto aanpassen, kleuren
verlevendigen en een foto omzetten naar zwart-wit.Foto's recht zetten- Sfeer in een foto brengen-Foto
optimaliseren voor gebruik op internet.

Werken met Adobe Lightroom

Computergebruik voor beginners
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM002
Maandag 07-01-2019
20:00 tot 22:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. B. Talman
€ 85,00
U kunt uw eigen laptop meenemen.

Excel voor starters
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM003
Woensdag 09-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
6
CSG De Goudse Waarden, Groen van \
Prinsterersingel 44
Dhr. H. van Dijk
€ 100,00
ECDL Module 4 Spreadsheats met Excel 2013,
€ 21,00. Aan te schaffen via docent (gaarne
contant en gepast aan de docent te betalen).
U kunt uw eigen laptop meenemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

COM010
Donderdag 10-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. E.C. van Oosten
Prijs:
€ 68,00
Extra informatie: Meenemen: Laptop met Adobe Lightroom
Classic CC geïnstalleerd.
Het programma dient voor aanvang van de cursus geïnstalleerd te
zijn op uw laptop. Er wordt gewerkt met de nieuwste versie van
Lightroom. Op onderstaande pagina kunt u Lightroom aanschaffen:
https://www.adobe.com/nl/products/photoshop-lightroom-classic.
html

Computer & Fotografie
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Computer & Fotografie
IPad- en IPhonegebruik voor beginners (Apple)

Tablet- en smartphone voor beginners (Android)

Overweegt u een iPad te kopen, maar weet u niet
wat u er allemaal mee kunt doen? Of heeft u een
iPad gekocht, omdat iedereen u dat aanraadde,
maar u gebruikt hem niet? Waarom zou u een
iPhone kopen, ik kan met mijn telefoon toch gewoon
bellen? Als u de (klein)kinderen vraagt hoe iets
moet, dan gaat dat veel te snel.In deze cursus wordt
stap voor stap uitgelegd wat het apparaat kan, hoe
u het moet configureren en hoe u een account
aanmaakt. Vervolgens het gebruik van internet, mail,
agenda, contacten, de camera, foto’s maken, im- en
exporteren van foto’s en video’s en nog veel meer.
Of wilt u leren facetimen, skypen, WhatsAppen met
uw (klein)kinderen? In de cursus is ook voldoende
gelegenheid om uw eigen vragen en onderwerpen
te behandelen.

Overweegt u een tablet te kopen, maar weet u niet
wat u er allemaal mee kunt doen? Of heeft u een
tablet gekocht, omdat iedereen u dat aanraadde,
maar u gebruikt hem niet? Waarom zou u een
smartphone kopen, ik kan met mijn telefoon toch
gewoon bellen? Als u de (klein)kinderen vraagt hoe
iets moet, dan gaat dat veel te snel.In deze cursus
wordt stap voor stap uitgelegd wat het apparaat kan,
hoe u het moet configureren en hoe u een account
aanmaakt. Vervolgens het gebruik van internet, mail,
agenda, contacten, de camera, foto’s maken, im- en
exporteren van foto’s en video’s en nog veel meer.
Of wilt u leren facetimen, skypen, WhatsAppen met
uw (klein)kinderen? In de cursus is ook voldoende
gelegenheid om uw eigen vragen en onderwerpen
te behandelen.

IPad- en IPhonegebruik voor beginners (Apple)
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM0042
Donderdag 10-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. K. Gomes
€ 68,00
Bij weinig belangstelling worden de cursussen
voor Android en Apple samengevoegd.
Het verdient aanbeveling om uw eigen iPad
en/of iPhone mee te nemen.

Tablet- en Smartphonegebruik voor beginners
(Android)
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM004
Donderdag 07-02-2019
19:30 tot 21:30 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. K. Gomes
€ 68,00
Bij weinig belangstelling worden de cursussen
voor Android en Apple samengevoegd.
Het verdient aanbeveling om uw eigen tablet
en/of smartphone mee te nemen.
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Gezondheid & Persoonlijke Verzorging
Yoga Nidra

Hatha Yoga

Yoga Nidra is een eeuwenoude ontspanningsen meditatietechniek die de beoefenaar de
mogelijkheid geeft om op fysiek, emotioneel en
mentaal niveau te ontspannen. In deze cursus leer
je deze techniek waarbij de beoefenaar gedurende
langere tijd op een mat ligt zonder het lichaam te
bewegen. Begeleidende instructies worden door
de docent gegeven. Deze combinatie maakt dat de
beoefenaar op een heel diep niveau ontspanning
kan ervaren.De lessen zijn als volgt opgebouwd:
een beginrelaxatie, bewustwording van de adem,
voorbereidende oefeningen en een Yoga Nidra van
minimaal 30 en maximaal 45 minuten.

Yoga betekent eenheid (van lichaam, geest en ziel)
en is meer dan een serie houdingen die uitgevoerd
wordt ter ontspanning. Het omvat vijf elementen
die samen vormen wat yoga in essentie is. Het
uitgangspunt van de traditionele yoga filosofie
zoals deze eeuwen geleden in India is ontstaan
is het lichaam gezond te houden en fit te maken
voor (langdurige) meditatie. Om het lichaam
gezond te houden en fit te maken is er aandacht
voor lichaamshoudingen (asanas), ademhaling
(pranayama), ontspanning (shavasana), voeding
en positief denken en meditatie (dhyana). Door de
eeuwen heen is yoga ook een middel geworden

Yoga Nidra
Code:
Aanvang:
Tijd:

Yoga Nidra

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ012
Maandag 01-10-2018
10:00 tot 11:00 uur

Hatha Yoga

GEZ0122
Dinsdag 02-10-2018
19:00 tot 20:00 uur
10
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. R. Tjikhoeri
€ 90,00
Zelf meenemen: (Yoga) mat en eventueel een
meditatiekussen, dekentje en wat water.

Hatha Yoga

Code:
Aanvang:
Tijd:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ009
Dinsdag 02-10-2018
20:15 tot 21:15 uur

GEZ0092
Vrijdag 05-10-2018
10:00 tot 11:00 uur
20
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. R. Tjikhoeri
€ 180,00
Zelf meenemen: (Yoga) mat en eventueel een
meditatiekussen, dekentje en wat water.

om rust en ontspanning te brengen in ons vaak zo
drukke bestaan, een gezonde levensstijl en om (zelf)
bewustzijn te creëren. Yoga is niet moeilijk. Iedereen
kan yoga beoefenen. Het enige wat u nodig heeft
om yoga te kunnen beoefenen is een ademhaling.
Deze cursus is zowel voor beginners als
gevorderden.
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Kleuradvies

Lach je fit

Is uw lichaamsvorm de laatste tijd veranderd en voller
geworden? Zijn er een paar kilootjes en rolletjes
bijgekomen en weet u nu niet goed welke modellen
bij uw vollere figuur passen? Dan is deze cursus een
eyeopener voor u. Ook een vrouw met een maatje
meer kan zich prachtig kleden. Ontdek welke belijning,
materialen, patronen en dessins bij uw figuur passen.
U krijgt deze avond vele tips waar u de accenten op
uw figuur kunt leggen en op welke manier u uzelf
slanker lijkend kunt kleden.

'Tijd om kleur te bekennen'. In de cursus Kleuradvies
leert u welke invloed kleur op ons en onze omgeving
kan hebben. Kleuren zenden ook signalen uit en u
ontdekt in welke situatie u juist wel in een rood jasje
kunt verschijnen, terwijl dat in een andere situatie
weer niet zo gunstig kan zijn. Iedereen is mooi met
rood, blauw, groen, bruin, etc. maar het is juist zo
belangrijk om te weten met welke kleurtint u uw
voordeel doet. U zult zien dat de ene kleurtint bij
de een prachtig zal staan en dat dezelfde kleur bij
de ander juist het tegenovergestelde laat zien. Bij
kleuradvies gaat het vooral om de combinatie van
de kleur van onze huid, de haarkleur en de kleur van
de ogen. Ook speelt onze persoonlijkheid hier een
grote rol bij. Alle deelneemsters krijgen een verkort
kleuradvies en een A4-tje met tips en suggesties.
Het kleurenpaspoort kan individueel worden
aangeschaft.   

‘’Lachen is gezond’’ en ‘’Een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd’’. Zo maar een paar
spreekwoorden over het belang van het lachen.
Wanneer wij (glim)lachen maakt ons lichaam
endorfine aan en worden cortisol en adrenaline
verlaagd. Lachen is daarom goed om in te zetten
bij stress en een gezonde levensstijl. Daarnaast
geeft lachen gewoon een hoop plezier. Meestal
lachen wij om een grap. Bij lachyoga lachen wij om
niets. En dat gaan wij doen door middel van allerlei
speelse oefeningen, die het lachen op gang brengen
ongeacht hoe jij je voelt op dat moment. En lachen
is keihard sporten; 10 minuten lachen staan gelijk
aan 30 minuten roeien; dus laat het sporten en kom
lachen.

Mateloos mooi
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ006
Maandag 01-10-2018
19:30 tot 22:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.F. van Iren
€ 21,00
Zelf meenemen: twee kledingstukken waar
van je niet weet of ze je nog goed staan.

Kleuradvies
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ001
Maandag 08-10-2018
19:30 tot 22:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.F. van Iren
€ 43,00
Kleurenkaart kan voor € 12,50 worden
aangeschaft bij de docent.

Lach je fit

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:

Lach je fit

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ018
Woensdag 10-10-2018
10:00 tot 11:30 uur
1

GEZ0182
Woensdag 15-05-2019
10:00 tot 11:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. A. Jorgensen
€ 14,00
Comfortabele kleding, drinken en een yogamat
(indien in bezit)

Gezondheid & Persoonlijke Verzorging

Mateloos mooi

Gezondheid & Persoonlijke Verzorging
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Gezondheid & Persoonlijke Verzorging
Een proeve aan je eigen klanken

Werken aan je eigen geluk

Kleur & Styling tips voor 50+ vrouw’

Stemexpressie is een levendige manier van klank
maken en dit heet klinken. Jezelf mogen laten horen
en klank maken is fijn om eens te doen, een beetje
spannend ook. Stemexpressie kan, indien je het
langer doet, diepere lagen in beweging brengen, iets
wat ruimte kan geven. Deze workshop is een mix.
Deels ‘oerzang’, dit is een uitbundige ontdekkingsreis
in de wereld van de klank. Klinken, dansen, samen
een rap maken en je pure ongepolijste stem kunnen
laten horen. Het andere deel betreft ‘helende stem’,
hierbij maak je verbinding met je lichaam. Bij deze
oefeningen gebruik je je lichaam als klankkast. Je
kunt je klanken voelen vibreren in je lichaam of
bijvoorbeeld je handen warm klinken. Kortom een
heerlijke workshop die door velen als plezierig, licht
en soms ook een beetje als grensverleggend wordt
omschreven. Probeer het, het is rustgevend en fijn om
te doen.

Wanneer bent u eigenlijk gelukkig? Aan de hand van
uitspraken van geluksprofessoren gaan we kijken wat
geluk voor u betekent. Uit onderzoek is gebleken dat
ongeveer 50% van uw geluk beïnvloedbaar is. U gaat
kennis maken met een aantal geluksbevorderende
maatregelen die u helpen gelukkiger te worden.
Met behulp van een test gaat u bepalen welke
geluksbevorderende maatregelen voor u kunnen
werken. In de week tussen de cursusavonden in,
gaat u in de praktijk ervaren of de door u gekozen
geluksbevorderende maatregelen helpen om
gelukkiger te worden. Het is een praktische cursus
waarin we ook veel gaan oefenen.

Het is heel goed mogelijk dat uw haarkleur en uw
figuur zijn veranderd in de loop der jaren. Soms heeft
u het gevoel dat een aantal kleuren die u vroeger
geweldig stonden, nu niet zoveel meer voor u doen.
U mist het ‘whow’ effect en kunt daardoor enigszins
onzeker worden. Tijdens de workshop Kleur & Styling
tips gaan we (opnieuw) bekijken welke kleuren het best
bij u passen. Op de eerste avond kijken we naar de
kleuren die u mooi staan wat betreft kleding en makeup. Op de tweede avond komt de kledingstijl aan bod.
Na afloop van deze cursus heeft u weer een enorme
boost gekregen en weet u welke kleuren, kledingstijl
en modellen bij u passen.

Een proeve aan je eigen klanken
Code:
Aanvang:
Tijd:

GEZ017
Maandag 15-10-2018
19:00 tot 21:00 uur

Een proeve aan je eigen klanken
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

GEZ0172
Maandag 11-03-2019
19:00 tot 21:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. K.A. Voskamp
€ 18,00

Werken aan je eigen geluk
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

GEZ015
Woensdag 31-10-2018
19:30 tot 22:00 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. J.C. de Jong
€ 85,00

Kleur & Styling tips voor 50+ vrouw’
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ005
Maandag 05-11-2018
19:30 tot 22:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.F. van Iren
€ 42,00
Kleurenkaart kan voor € 12,50 worden
aangeschaft bij de docent.
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Combineren kun je leren

'Laat uw gezicht schitteren!' Ieder gezicht heeft haar
eigen schoonheid. Tijdens deze cursus leert u de
mooiste kanten van uzelf te accentueren. In twee
avonden krijgt u handige make-up tips en leert u hoe
u camouflage kunt toepassen, foundation, poeder,
blush, lippotlood, lipstick en het compleet opmaken
van uw ogen. Samen kijken we naar uw mooiste
make-up kleuren. Afhankelijk van uw persoonlijkheid
wordt de make-up heel naturel of juist wat zwaarder
aangebracht. De tweede avond gaat u zelf aan de slag!
U krijgt bovendien tips voor de 5-minuten make-up en
de avondmake-up.
Tip: een leuke cursus om cadeau te geven!

Vindt u het lastig om kledingstukken onderling te
combineren? Twijfelt u of u meerdere patronen
of kleuren bij elkaar kunt dragen? Dan is deze
workshop iets voor u. Ontdek wat voor u goede
basis outfits zijn en hoe u daar eenvoudig diverse
combinaties mee kunt maken. Een goede garderobe
hoeft beslist niet duur en groot te zijn!

Make-up

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ003
Maandag 19-11-2018
19:30 tot 22:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.F. van Iren
€ 43,00
Materiaalkosten: € 7,50 aan docent (contant en
gepast) te betalen.

Combineren kun je leren
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

GEZ013
Maandag 10-12-2018
19:30 tot 22:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M.F. van Iren
€ 21,00

Gezondheid & Persoonlijke Verzorging

Make-up

Gezondheid & Persoonlijke Verzorging

50

Gezondheid & Persoonlijke Verzorging
Tai Chi

Hooggevoeligheid

Mindfulness

Tai Chi helpt de spieren en gewrichten los te houden.
Ook bevordert Tai Chi een goede houding en wordt
het geheugen op de proef gesteld. De bewegingen
zijn rustig en meestal staand. Tai Chi is meditatie in
beweging en dit bevordert de concentratie. Als de
vorm compleet uitgevoerd is, kun je er zeker van
zijn dat je organen een Chi (energie) bezoek hebben
ontvangen. De herhaalde bewegingen en de gehele
vorm lossen blokkades op, laten organen ontspannen
en herbouwen de Chi voor het daarvoor bestemde
doel. De spiraalbewegingen worden gestuurd door
het onderste energieverzamelpunt onder de navel
en komt tot uitdrukking in de handen en geven een
natuurlijke interne massage. De innerlijke kracht
onderscheidt Tai Chi dus van externe Martial Arts!
Meer informatie op de website.

Hooggevoeligheid is een bijzondere kwaliteit, maar
er zitten ook een paar lastige kanten aan. In deze
cursus gaat u de voor u lastige kanten op een rijtje
zetten en gaan we kijken hoe u hier beter mee om
kunt gaan. U gaat leren keuzes te maken en grenzen
te stellen, zodat u beter bij uzelf kunt blijven. U gaat
ook basisvaardigheden leren om de ander op een
plezierige manier duidelijk te maken waar u last
van hebt. U gaat uw kwaliteiten in beeld brengen
en kijken hoe u uw talenten beter kunt ontwikkelen
zodat u meer van het leven kunt genieten.

Mindfulness is vanuit een observerende en niet
oordelende houding aandacht geven aan de taak
die u op dat moment aan het uitvoeren bent of
aandacht geven aan uw lichaam waaronder uw
ademhaling, uw emotionele gevoelens en uw fysieke
gevoelens of aandacht geven aan alles wat er via
uw vijf zintuigen bij u binnen komt. Mindfulness
kan u helpen om uw drukke geest wat rustiger te
maken, uit uw denken te komen en meer van het
leven te genieten. Mindfulness helpt u niet alleen
om u minder gestresst te voelen maar ook als
u last hebt van somberheid is mindfulness een
succesvolle methode gebleken om dit te voorkomen.
Mindfulness kan ons helpen om wat beter met de
huidige drukte om te gaan en meer te genieten van
het leven. Het is een praktische cursus waarin we
vooral veel gaan oefenen.

Hooggevoeligheid

Mindfulness

Tai Chi

Code:
Aanvang:
Tijd:

Tai Chi

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

GEZ016
Maandag 14-01-2019
10:00 tot 11:15 uur

GEZ0162
Woensdag 16-01-2019
20:30 tot 21:45 uur
10
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. W.W. Antersijn
€ 115,00
Zelf meenemen: dikke sokken, balletschoenen
of kungfu schoenen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

GEZ014
Woensdag 30-01-2019
19:30 tot 22:00 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. J.C. de Jong
€ 85,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

GEZ007
Woensdag 13-03-2019
19:30 tot 22:00 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. J.C. de Jong
€ 85,00
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De EU, verleden en heden _________________
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Sport in de kunst ________________________
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Kunst & Cultuur
Engelse Middeleeuwen: de Schotse onafhankelijkheid

De EU, verleden en heden

Christelijke symboliek

Hoe Engelse overheersing wordt afgewend. Wie kent
niet Braveheart, de patriot die aan de wieg stond van
de Schotse onafhankelijkheid van Engeland. De lezing
gaat over de strijd van de Schotse volkeren in de
Middeleeuwen. Te beginnen met de Keltische volken,
de tijd van de Romeinen tot het eind van de 15e eeuw
toen tijdens de Stewart dynastie ook in Schotland een
Tudor aan de macht kwam. Over de eeuwen heen
hebben zich in Schotland veel verschillende volkeren
gevestigd. Sommigen zijn verdwenen, zoals de Picten,
anderen hebben zich permanent kunnen handhaven
of hebben zich vermengd met andere volken. Een
belangrijke rol speelde hierin het verschil tussen de
Lowlands en de Highlands. De bloedige strijd om de
macht maakte de bewoners van Schotland geharde
strijders die met succes de Engelsen bestreden.
Tijdens de wanordelijke strijd om de macht in de 15e
eeuw in Engeland werd Schotland zelfs een factor om
strategisch rekening mee te houden.

In deze lezing gaan we op twee avonden in op
de historische ontwikkeling van de EU en op de
tegenwoordige ontwikkelingen. De EU staat de
laatste jaren veel in het nieuws. Veel mensen hebben
er een mening over. Het is als burger/kiezer moeilijk
om hier wijs uit te worden. Het is de bedoeling dat u
na deze lezing in staat bent om de zin en de onzin
over de EU te onderscheiden. Op de tweede avond
gaan we in op de Euro en de Brexit en andere actuele
onderwerpen. Er is ook de ruimte voor vragen en
discussie.

Na een aarzelend begin in het vroege christendom
ontwikkelde zich in de christelijke kunst in de
loop der eeuwen een uitgebreide en ingewikkelde
symboliek. Het christendom stond midden in de
maatschappij die deze beeldtaal beïnvloedde. Deze
cursus van vijf lezingen begint met de vroegste
christelijke voorstellingen in de catacomben van
Rome en eindigt met de late middeleeuwen, een
periode waarin mensen zich losmaakten van het
wereldbeeld van voorheen. Aan de hand van
overvloedig beeldmateriaal wordt de ontwikkeling van
de symboliek geschetst.

Engelse Middeleeuwen: de Schotse
onafhankelijkheid
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

KUN014
Donderdag 04-10-2018
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. J.P.W.M. Smeets
Prijs:
€ 17,00
Extra informatie: Om e.e.a. nog eens rustig te kunnen nalezen
wordt bij de cursus een boekje aangeboden voor €12, met een
uitgebreidere tekst waarop de lezing is gebaseerd.

Foto rechts: Snettisham halsring, British Museum

De EU, verleden en heden
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN015
Donderdag 11-10-2018
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. M.A. van Nunen
€ 34,00

Christelijke symboliek
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN005
Maandag 29-10-2018
10:00 tot 12:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C.J. Bertsch
€ 85,00
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Broederschappen en Gilden

Sport in de kunst

In het eerste millennium v.Chr. waren de Kelten een
machtig volk in het midden van Europa. Zij woonden
eerst in Zwitserland en het zuiden van Duitsland,
maar verspreiden zich uiteindelijk over heel Europa
van Ierland tot in Roemenië. Eén van de stammen
van de Kelten waagt zelfs de oversteek naar Azië:
wij kennen hen als de Galaten in wat nu Turkije is.
De Kelten hebben nooit één groot rijk gesticht: het
waren allemaal aparte stammen, die ook onderling
vochten.Tijdens deze cursus vertel ik wat we van
de Kelten weten: van de rijke graven van de elite uit
de vroegste periode tot de Keltische mythen, die
in verwaterde vorm opgeschreven zijn door Ierse
monniken. Ik laat schitterende kunstwerken zien,
die voorzien zijn van de sierlijke decoratie, die zo
typerend is voor de Keltische kunst.

Voor deze cursus duiken we in de geschiedenis van
het middeleeuwse Gouda. Broederschappen die
veelal als de religieuze voorlopers van de gilden
worden gezien kwamen ook in Gouda voor. We
maken kennis met de bekendste broederschappen
en gilden, en zullen horen wanneer en waarom
ze weer uit de samenleving verdwenen. Ook zal
tijdens deze cursus duidelijk worden waar we in
het moderne Gouda nog aan deze middeleeuwse
organisaties herinnerd worden.

Kunstliefhebbers en sportfanaten zijn nu vaak
verschillende mensen. Toch is sport door de tijd en
alle culturen heen, een favoriet onderwerp van de
kunst geweest. Dat gaat u zien en horen in de lezing
Sport in de kunst.

Oude culturen van Europa: de Kelten
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN001
Donderdag 01-11-2018
10:00 tot 12:00 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. D. de Wild
€ 65,00

Broederschappen en Gilden
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN012
Dinsdag 13-11-2018
20:00 tot 22:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E.C. de Haan-Zijlstra
€ 17,00

Sport in de kunst
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN011
Dinsdag 20-11-2018
19:45 tot 21:45 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. M.J.A.M. Couwenbergh
€ 17,00

Kunst & Cultuur

Oude culturen van Europa: de Kelten
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Kunst & Cultuur
Europa in de Middeleeuwen

Rondom de Kerst

Goden van Egypte

In deze lezingen gaan we op twee avonden in op de
gebeurtenissen en processen in de middeleeuwen
die onze wereld van vandaag hebben gevormd. We
behandelen onder andere hoe het kan dat Europa
zo veel succesvoller is geweest in de geschiedenis,
waarom Europa zulke goed georganiseerde staten
heeft en waarom er in Europa democratie is
ontwikkeld. We zullen zien hoe Europa een uniek pad
heeft bewandeld in haar geschiedenis en dat Europa
in de Middeleeuwen als het ware op dit unieke
pad is gaan voorsorteren. Voor iedereen die onze
hedendaagse wereld beter wil begrijpen! De lezing
bestaat uit twee delen van 2 uur. Deze lezing is ook
geschikt voor mensen die geen specifieke historische
kennis hebben.

Het kerkelijk jaar kent de zogeheten Kerstkring
die loopt van de advent tot en met Maria lichtmis
en omvat feesten zoals onder andere het
kerstfeest, Driekoningen en een aantal andere
wat minder bekende feesten. In deze lezing
zal worden ingegaan op het ontstaan van deze
feesten, haar gebruiken en op welke manier de
gebeurtenis in de kunst is verbeeld. Zo krijgt u
antwoord op uiteenlopende vragen zoals waarom
wij een kerstboom opzetten met de kerst, wat het
stevensmannetje is en wat bedelfeesten zijn.

Europa in de Middeleeuwen

Rondom de Kerst

In oktober 2018 opent in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden een tentoonstelling over de goden
van het oude Egypte. Het verhaal van de Egyptische
goden begint bij het scheppingsverhaal of liever bij de
vele scheppingsverhalen, want elke regio in Egypte had
zijn eigen schepper en scheppingsverhaal. Volgens
de Egyptenaren was dat geen probleem: de verhalen
vulden elkaar aan. De schepping, door welke god
dan ook, zorgde ervoor dat de wereld geordend werd.
De Egyptenaren noemden deze orde Ma'at. Het was
aan de goden en de farao om deze orde in stand te
houden. De belangrijkste goden van de Egyptenaren
leefden in de hemel, zoals de zonnegod Re en zijn
moeder, de hemelgodin Noet, of in de onderwereld,
zoals de dodengod Osiris. Zij werden in grote tempels
aanbeden, die alleen toegankelijk waren voor priesters.
Voor de gewone mens waren er kleine goden, zoals de
charmant dwerg Bes.Van al deze goden zijn duizenden
afbeeldingen gemaakt, die verspreid zijn geraakt over
de hele wereld. Een deel daarvan, geleend uit beroemde
Egyptische musea, wordt tijdens deze tentoonstelling
bijeengebracht.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN016
Donderdag 22-11-2018
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. M.A. van Nunen
€ 34,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN007
Woensdag 12-12-2018
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C.J. Bertsch
€ 17,00

Goden van Egypte
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN002
Donderdag 20-12-2018
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. D. de Wild
€ 17,00
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foto: Goden van Egypte

Acht eeuwen Goudse geschiedenis

Van de negende tot de elfde eeuw n. Chr. waren
de Vikingen in heel noordelijk Europa gevreesde
plunderaars. Veel kustplaatsen, maar ook dorpen
en steden verder landinwaarts, werden verwoest
door de Noormannen of Vikingen uit Scandinavië.
Ze kwamen in hun slanke, snelle drakenschepen
om zoveel mogelijk kostbaarheden te roven. Later
veroverden ze delen van West-Europa. Maar niet
alleen om te plunderen gingen de Noormannen te
scheep: zij dreven handel, vormden de lijfwacht
van de Byzantijnse keizer, koloniseerden IJsland
en ontdekten Amerika. Bijzonder is dat op
verschillende plaatsen in Scandinavië boten uit
de Vikingtijd zijn teruggevonden. Het grootste
deel van de Noormannen bleef in Scandinavië.
Nu vinden archeologen de sporen van grote
nederzettingen, waar ambachtslieden prachtige
kunst maakten en door handelslieden uit de hele
wereld handel werd gedreven.In deze cursus komen
zowel de plundertochten, de geschiedenis als de
archeologische resten van de Vikingen aan de orde.

In 2022 vieren we het feit dat Gouda 750 jaar
daarvoor van graaf Floris V stadsrechten ontving.
In deze avondvullende lezing hoort u hoe de
middeleeuwse Gouwenaar leefde en hoe Gouda de
turbulente 16e eeuw door kwam. Onze stad werd
bekend door haar kaas en pijpen maar werd daar
eigenlijk wel het grote geld mee verdiend? En hoe
religieus waren die stadsbewoners met hun grote
Sint Janskerk nu eigenlijk? Tijdens de avondlezing
horen we al veel antwoorden op deze vragen, maar
op de wandeling door de stad op de zaterdag na de
lezing zien we zelf hoe de stad zich in acht eeuwen
ontwikkelde tot het huidige Gouda. De duur van de
wandeling op zaterdag is 2 uur, de aanvangstijd
wordt i.o.m. de cursisten bepaald.

Oude culturen van Europa: de Vikingen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

foto: de Vikingen

Docent:
Prijs:

KUN003
Donderdag 17-01-2019
10:00 tot 12:00 uur
4
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. D. de Wild
€ 65,00

Acht eeuwen Goudse geschiedenis
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

KUN013
Dinsdag 22-01-2019
20:00 tot 22:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. E.C. de Haan-Zijlstra
€ 34,00
Vereiste voorkennis: HAVO niveau

Kunst & Cultuur

Oude culturen van Europa: de Vikingen
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Zadkine aan zee

Middeleeuwse liefde

Utrecht, Caravaggio en Europa

Deze lezing gaat over Ossip Zadkine (1890-1967).
Wie kent hem niet, die bronzen figuur in Rotterdam
met dat gat in zijn lijf. "De verwoeste stad", zoals
het beeld heet, wordt gezien als een van de meest
indrukwekkende monumenten voor slachtoffers voor
de Tweede Wereldoorlog. Het is zelfs zo beroemd dat
velen ook - en dat is uitzonderlijk voor een beeld in
de openbare ruimte - de naam van de maker kennen,
Ossip Zadkine. Maar wie was Zadkine? En wat heeft
hij nog meer gemaakt? De expositie in Beelden aan
Zee, die van 6 oktober 2018 tot en met 16 februari
2019 te zien is, geeft een uitgebreid overzicht van
het oeuvre van deze kunstenaar, meester van het
modernisme, die samen met collega-kunstenaars
als Picasso, Modigliani en Lipchitz, voorgoed het
gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde.
Speciale aandacht is er voor Zadkine's innige
band met Nederland, waar zijn verzamelaars en
opdrachtgevers vaak ook zijn vrienden waren.

Liefde is een soort lijden dat voortkomt uit het zien van
en het peinzen over de schoonheid van het andere
geslacht. Deze verzuchting van Andreas Capellanus
in zijn twaalfde eeuwse traktaat de Amore (over de
liefde) past goed in het concept van de romantische
liefde dat in de Middeleeuwen is gevormd. Sedert het
ontstaan van de hoofse cultuur in de twaalfde eeuw
werd door veel schrijvers, troubadours en andere
kunstenaars nagedacht over de vragen zoals hoe de
liefde ontstond, wat plaatsen van liefde waren en wat
het doel van de liefde was. Ook de paradoxen van de
liefde hadden hun aandacht. Al deze vragen werden
gesteld en beantwoord binnen de sociale context van
de West Europese hoven: hoofse cultuur betekent
hier letterlijk de cultuur "van het hof". Zoals zo vaak
in de Middeleeuwen was deze materie vervat in
symbolische verhalen en afbeeldingen. Verluchtingen
in handschriften, afbeeldingen op kasten, minnekistjes,
juwelen en gordels geven een indruk van de gebruikte
symbolen van de liefde. Deze lezing neemt u mee
in de vaak amusante, vreemde maar soms ook heel
herkenbare wereld van de middeleeuwse liefde.

De lezing wordt gegeven naar aanleiding van de
expositie in het Centraal Museum te Utrecht van
15 december 2018 tot en met 24 maart 2019. De
Italiaanse schilder Caravaggio ( 1575-1610) is
met name de laatste 20 jaar enorm populair. De
tentoonstelling in het Centraal Museum belooft
echter geen typische Caravaggio expositie te
worden. Centraal staan zijn navolgers in Europa, de
zogenaamde Utrechtse Caravaggisten: Dirck van
Baburen, Hendrick ter Brugghen, en Gerard van
Honthorst. In de het begin van de zeventiende eeuw
trokken deze jonge kunstenaars via de Alpen naar
Rome. Hier zagen ze het werk van Caravaggio en zij
waren diep onder de indruk. Caravaggio schilderde
"naer het leven". Ook andere kunstenaars uit andere
landen lieten zich inspireren. Ieder schilderde vanuit
zijn eigen achtergrond. Deze verschillen komen ook
aan de orde in deze expositie.

Zadkine aan zee
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN009
Donderdag 31-01-2019
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. L. Le Blanc
€ 17,00

Middeleeuwse liefde
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN008
Woensdag 20-02-2019
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C.J. Bertsch
€ 17,00

Utrecht, Caravaggio en Europa
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN010
Donderdag 14-02-2019
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. L. Le Blanc
€ 17,00
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foto bij de lezing Utrecht, Caravaggio en Europa

De vele gezichten van Maria

In onze tijd vinden archeologen resten van oude
culturen, maar ook in de oudheid stuitte men op
resten van eerdere culturen en zelfs fossielen. Zo
vertelt de Griekse schrijvers, dat in hun tijd botten
gevonden werden, die men toeschreef aan helden
uit de mythologie. Fossielen zijn misschien de
oorsprong van een aantal mythische wezens als
de griffioen, terwijl in een Nederlands hunebed een
hanger gemaakt van een fossiel, gevonden werd. Niet
alleen werden oudheden opgegraven: in Pergamon
en Rome zijn Griekse standbeelden gevonden, die al
een paar honderd jaar oud waren toen ze naar deze
steden werden gebracht: er was duidelijk interesse
in deze oude beelden. In het Griekse Thessaloniki
hebben de Romeinen zelfs een hele tempel
verplaatst. In Egypte en het oude Nabije Oosten lieten
koningen en priesters oude teksten overschrijven en
kregen ze een plaats in hun bibliotheken.Deze lezing
gaat in op deze vondsten, die ons vertellen hoe men
in de oudheid tegen de oudheid aan keek.

In het Nieuwe Testament is Maria een figuur aan wie
alleen Lucas, de meest historisch geïnteresseerde
evangelist, aandacht besteedt. Vanaf de tweede
eeuw krijgt Zij meer aandacht en in de loop der
eeuwen ontstaat er een uitgebreide iconografie
waarbij, afhankelijk van de periode en de context,
Maria afgebeeld wordt als: tweede Eva, maagd,
bruid, koningin en moeder. Aan de hand van
uitgebreid beeldmateriaal zal deze boeiende
iconografie in West-Europa worden behandeld door
de eeuwen heen tot en met de Renaissance.

De vele gezichten van Maria
De oudheid in de oudheid

Delen van een oude Griekse tempel, die verplaatst werd door de Romeinen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN004
Donderdag 21-02-2019
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. D. de Wild
€ 17,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN006
Woensdag 13-03-2019
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. C.J. Bertsch
€ 17,00

Kunst & Cultuur

De oudheid in de oudheid
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Het Heelal

Het Heelal

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

MES006
Donderdag 22-11-2018
19:30 tot 21:30 uur
5
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. T.P.M. van Es
€ 84,00

Mens & Maatschappij

Het gaat snel: wekelijks worden er nieuwe
ontdekkingen gedaan over het heelal. Heel recent
kwam zelfs het bewijs van het bestaan van de
zwaartekrachtgolven, die Albert Einstein honderd
jaar geleden voorspelde. Daarom is dit een goed
moment om alle zeer recente kennis weer op
een rijtje te zetten. U ontdekt hoe, naar menselijk
inzicht, het heelal is ontstaan (de oerknal) en hoe
het kan eindigen. Einsteins relativiteitstheorie wordt
uitgelegd: tijd en zwaartekracht bestaan eigenlijk
niet. Op een begrijpelijke manier wordt de wereld
van het kleine (de kwantummechanica) en het
mysterieuze gedrag van materie behandeld, zonder
wiskunde en met indrukwekkende beelden. Vanaf
onze aarde reizen we naar de (soms bizarre) dingen
die zich in het heelal bevinden zoals planeten,
sterrenstelsels, kometen en zwarte gaten. Na elke
lezing gaat u verbaasd en met nieuwe inzichten naar
huis.

Mens & Maatschappij
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Mens & Maatschappij
Nine star Ki (Chinese astrologie)

Het Heelal - vervolg

Nine Star Ki heeft alles te maken met een
bewustwordingsproces. Deze eeuwenoude
filosofie is erop gericht harmonie te creëren voor
de mens. Nine Star KI is alles wat ons in de (on)
zichtbare wereld omgeeft, uit energie bestaat en ons
beïnvloedt. Het is gebaseerd op de wisselwerking
tussen Yin & Yang en het vrij stromen van de
energie. Dit heeft betrekking op het menselijk
lichaam en geest. Deze energie neemt verschillende
vormen aan. Om dit te duiden, wordt de cyclus van
de vijf elementen en de negen verschijningsvormen
geduid. Gedurende de cursus bestaande uit twee
avonden worden de negen elementen belicht.

Welke middelen en trucs gebruiken astronomen?
95% van alle materie in het heelal is aan de mens
onbekend. Deze materie kunnen we niet zien, maar
wel op andere manieren vaststellen. En we weten
inmiddels wel dat deze merkwaardige vorm van
materie ons heelal regeert. Hoe weten we dat?
Waar bestaat dit mysterieuze spul uit? We bekijken
welke apparatuur, technieken en trucjes astronomen
gebruiken om het heelal goed te kunnen bestuderen.
Welke zijn dat en hoe werken ze? Door middel van
het gebruiken van veel audiovisuele ondersteuning
wordt deze ingewikkelde materie voor iedereen leuk
en begrijpelijk. Donkere materie en donkere energie.
De materie die wij kennen komt samen in sterren,
bomen, planeten, dieren, rotsen en de mens zelf.
Maar dit is nog geen 5 procent van alle materie in
het heelal. Een kwart van het universum bestaat uit
donkere materie, de overige 70 procent uit donkere

Nine Star Ki (Chinese astrologie)
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

MES005
Maandag 26-11-2018
19:00 tot 22:00 uur
2 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. M. Arnau
€ 54,00
Zelf meenemen: notitieblok.

energie. Beiden zijn onzichtbaar en het is eigenlijk
raar om te bedenken dat wat wij als mens zien en
ervaren slechts een klein onderdeel van de realiteit
is. Wat is donkere energie? Het is de onbegrepen
kracht die ervoor zorgt dat het heelal steeds sneller
uitdijt. Albert Einstein kwam met dit idee, maar
noemde het later zijn 'grootste blunder'. Maar na zijn
dood bleek het zijn meest briljante ingeving te zijn
geweest.
Het Heelal - vervolg
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

MES0062
Donderdag 10-01-2019
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. T.P.M. van Es
€ 34,00
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Het levenstestament

Snellezen, geheugentraining en mindmappen

In deze cursus wordt een inleiding gegeven in
boekhoudkundige begrippen.
Aan de orde komen:
-Balans opstellen
-Winst- en verliesrekening
-Grootboekrekeningen
-Journaalposten
-Dagboeken
-BTW-boekingen
-Speciale boekingen

In deze lezing wordt uiteengezet wat de juridische
achtergrond van een levenstestament is. Welke
zaken kunnen hierin opgenomen worden en wat zijn
de mogelijkheden met betrekking tot toezicht.
Voorts wordt ingegaan op medische zaken die in
een levenstestament meegenomen kunnen worden
zoals bijvoorbeeld een niet behandelverbod.

Tweemaal zo snel lezen, drie maal beter onthouden.
Heb je ook zo'n probleem met de enorme
hoeveelheid informatie die dagelijks op je afkomt?
Zou je ook tweemaal sneller willen kunnen lezen
en beter willen onthouden en informatie effectiever
kunnen terugroepen? En dat allemaal in maar
3 avonden? In dit jachtige tijdperk neemt de
hoeveelheid informatie die op ons afkomt alsmaar
toe. Gelukkig zijn er methoden om effectiever
met die informatiestroom om te gaan. Snellezen,
geheugentraining en mindmappen hebben een
goede samenhang want ze gebruiken dezelfde
basistechnieken. Snellezen laat je informatie die
je leest sneller in je opnemen. Geheugentraining
leert je die informatie langer en slimmer onthouden.
Mindmaps zijn als het ware spiekbriefjes waarmee
je weggezakte informatie snel en effectief weer
terughaalt.

Boekhouden voor iedereen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

MES002
Dinsdag 22-01-2019
19:30 tot 21:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. P.G. Slager
Prijs:
€ 63,00
Extra informatie:
Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie
& bedrijfsadministratie, ISBN 978-90-01-84197-9,
€ 42,50. Te bestellen bij
https://www.noordhoffuitgevers.nl.
Zelf meenemen: rekenmachine, kladblok en een USB stick om de
presentatie over te nemen.

Snellezen, geheugentraining en mindmappen
Het levenstestament
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

MES001
Donderdag 31-01-2019
19:30 tot 21:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Mw. P. Erkens
€ 16,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

MES003
Donderdag 07-02-2019
19:15 tot 21:45 uur
3
CSG De Goudse Waarden, Groen van
Prinsterersingel 44
Dhr. A. Velstra
€ 70,00
Extra kosten: € 5,00 voor ebook en
materialen; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.

Mens & Maatschappij

Boekhouden voor iedereen

Algemene informatie
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Algemene voorwaarden
Algemeen
Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Gouda zijn van toepassing op alle door de Volksuniversiteit Gouda georganiseerde cursussen en zijn
in overeenstemming met de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de
Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU).
Onder cursussen wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan lezingen,
workshops of wandelingen/rondleidingen.

Doorgaan / wijzigen van een cursus
De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet
door laten gaan. In dat geval is uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.
De Volksuniversiteit behoudt zich ook het recht voor om in voorkomende gevallen
een cursus door een andere docent te laten geven. Cursisten ontvangen hierover
van tevoren bericht.

Inschrijven en betalen
Inschrijven kan via de website van de Volksuniversiteit Gouda (www.vugouda.nl),
via het inschrijfformulier uit de brochure of schriftelijk (via mail).
Na inschrijving krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw inschrijving.
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt u, bij voldoende inschrijvingen, een bevestiging van deelname.
Mededelingen vinden in principe plaats via e-mail. Heeft u geen e-mail dan krijgt
u de mededelingen via een brief. Wij adviseren u de gegevens na ontvangst te
controleren.

Annulering
Als u om dringende redenen niet aan een cursus kunt deelnemen, dient u dit
schriftelijk met opgave van redenen te melden aan de administratie.
Bij een annulering eerder dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus bent
u administratiekosten verschuldigd, te weten 10% van de cursusprijs, met een
minimum van € 5,-.
Bij latere annulering, vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, óf na
aanvang van de cursus, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd, inclusief
eventueel te betalen kosten voor ingrediënten of materiaalkosten, zoals bij betreffende cursus op de website is vermeld.

Bij inschrijving gaat u akkoord met een eenmalige automatische incasso van
de cursuskosten. De incasso van het verschuldigde bedrag zal rondom (doch
binnen een maand na) de start van de cursus plaatsvinden. Het verschuldigde
bedrag wordt alleen geïncasseerd als de cursus doorgaat.
Tussen de incasso van de Volksuniversiteit en de daadwerkelijke overmaking
zitten max. 5 werkdagen, volgens de nieuwe Europese SEPA incasso-voorwaarden. U kunt een automatische incasso, als u hier niet mee akkoord gaat, via uw
bank ongedaan maken tot max. 8 weken na afschrijving
Indien u een factuur voor uw eigen bedrijf of voor uw werkgever wenst te ontvangen, dient u dat duidelijk aan te geven bij uw inschrijving. De Volksuniversiteit zal
daar dan zorg voor dragen.

Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die zowel op de website als
op de bevestiging van inschrijving staan aangegeven. Bij doorgaan ontvangt u
opnieuw een bevestiging, nu van deelname. Als u niet geplaatst kunt worden,
omdat een cursus vol is of als een cursus niet doorgaat, ontvangt u daarover
uiteraard ook bericht.
Indien een cursus uit meerdere lessen bestaat, dan wordt de betreffende cursus
wekelijks op dezelfde dag en tijdstip gegeven (m.u.v. schoolvakanties; zie vakantierooster), tenzij op de website een afwijkende frequentie staat vermeld.
Wanneer een cursus om welke reden dan ook komt te vervallen, ontvangt u een
week voor aanvang bericht.
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Boeken en lesmateriaal
Boeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening, tenzij anders staat vermeld.
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat
dat de cursus doorgaat (zie boven). De Volksuniversiteit is niet verantwoordelijk
voor door u aangeschafte materialen, als blijkt dat een cursus (om welke reden
dan ook) niet door kan gaan.

Evaluatie
Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te
vullen waarin de cursist opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kan
vermelden. Een dergelijk evaluatieformulier wordt in principe aan alle cursisten
via e-mail toegestuurd. De evaluatie heeft als doel om de kwaliteit van ons
aanbod te kunnen bewaken. De resultaten van deze evaluaties worden geanoZiekte en verhindering van cursisten
nimiseerd aan de docent verstrekt en in voorkomende gevallen met de docent
besproken.heeft als doel om de kwaliteit van ons aanbod te kunnen bewaken.
Als u wegens omstandigheden één of meerdere lessen niet kunt volgen, dient u
de docent hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval vindt geen De resultaten van deze evaluaties worden geanonimiseerd aan de docent
verstrekt en in voorkomende gevallen met de docent besproken.
restitutie van het cursusgeld plaats.
Privacy statement
De persoonsgegevens, zoals door de cursisten aan de Volksuniversiteit Gouda
zijn doorgegeven, worden door de Volksuniversiteit Gouda opgeslagen in
het deelnemersbestand. De Volksuniversiteit Gouda verwerkt de gegevens
Website (www.vugouda.nl)
ten behoeve van de aanmelding en afhandeling voor de cursussen, voor het
Op de website kunt u foto’s en meer informatie vinden over een aantal cursussen. onderhouden van de relatie en om de cursisten op de hoogte te houden van
(wijzigingen in) het aanbod. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Ook kunt u zien welke cursussen zijn volgeboekt en welke cursussen extra zijn
is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen
ingepland.
worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Reglement. Dit
Toegankelijkheid cursusgebouwen voor rolstoelgebruikers
Privacy Reglement staat op de website en is op te vragen bij de administratie
De locaties vermeld bij de cursussen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
van de Volksuniversiteit Gouda.
Adreswijziging
Wij stellen het op prijs als u wijzigingen van uw woonadres of email adres doorgeeft aan de administratie.

Algemene
informatie
Algemene
voorwaarden

Niet-gegeven lessen
Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet
gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er
bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus om deze
reden met één of meerdere weken kan worden verlengd. Verzetten van data
geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de Volksuniversiteit Gouda stelt zich niet aansprakelijk voor
schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook ontstaan
tijdens activiteiten die van de Volksuniversiteit Gouda uitgaan. De cursist neemt
voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden
met de cursus.
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Ga naar FysioVisiq voor
•
•
•
•
•
•
•

De beste fysiotherapeutische zorg
Begeleiding en advies op gebied van lifestyle
Informatie op gebied van gezondheid en bewegen
Preventie en behandeling van sportblessures
Paramedische begeleiding bij uw sportvereniging
Behandeling van arbeidsgerelateerde klachten
Meer informatie, op onze website www.fysiovisiq.nl

T. 0182 533 833
E. info@fysiovisiq.nl
W. www.fysiovisiq.nl
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#

Inschrijfformulier

( s.v.p. in blokletters invullen )

Voorletters / Naam:_________________________________________ M / V

EENMALIGE MACHTIGING INCASSO

Adres:________________________________________________________

Hierbij machtig ik de Volksuniversiteit Gouda tot éénmalige afschrijving
van de kosten van cursus, lezing of workshop, waarvoor is ingeschreven.
IBAN *) nummer

Postcode:______________________________________________________
Woonplaats:____________________________________________________
Telefoon thuis:________________________ Mobiel: 06 _________________
Geboortejaar:___________________________________ 19______________

N L
Indien het rekeningnummer niet van de inschrijver is, dan gaarne ook
naam en woonplaats van de rekeninghouder vermelden:

Voorletters / Naam:_________________________________ M / V

Ik ben bekend met de cursusvoorwaarden en schrijf mij in voor:

Woonplaats:____________________________________________

Cursus, Lezing of Workshop

Datum
aanvang

Cursuscode

1
2
3
4

Handtekening voor inschrijving::____________________________________
Datum________________________________________________________
.

Inschrijfformulier in gefrankeerde envelop opsturen naar:
Volksuniversiteit Gouda
p/a M. van den Haak
Boschpolderstraat 25,
2807 LJ Gouda
*) Rekeningnummer omzetten naar IBAN: www.ibanchecker.nl

Inschrijfformulier

E-mail:________________________________________________________

66

de tijd van je

LEVEN!

school voor pro | vmbo
mavoplus | havo | atheneum
gymnasium | tto

degoudsewaarden.nl

CSG DE GOUDSE
WAARDEN

Volksuniversiteit Gouda
www.vugouda.nl
info@volksuniversiteitgouda.nl
Telefoon 06 27 46 82 61

