VOLKSUNIVERSITEIT

GOUDA

cursusprogramma

2 02 0 -2 021

Algemene informatie
Postadres
Volksuniversiteit Gouda
Beemdgras 92
2804 NW Gouda
E-mail
info@volksuniversiteitgouda.nl
Telefoon
06 27 46 82 61 (kantooruren)
Rekeningnummer
NL 77 INGB 0006 43 12 86
t.n.v. St. Volksuniversiteit Gouda
Kamer van Koophandel
Nr. 58 14 40 56

Financiële administratie
Lennart Boot
Adressen leslokalen (o.a.)
CSG De Goudse Waarden,
locatie Kazerne
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE Gouda
Tel.: 0182 - 57 30 33
CSG De Goudse Waarden
Calslaan 100, 2804 RT Gouda
Tel.: 0182 - 57 30 33
Ontmoetingscentrum Van Noord
Lekkenburg 1
2804 XC Gouda
Tel.: 06 4365 8623 (zaterdag)

Bestuur
André Gillieron (vz)
Lennart Boot
Piet Slager

Colofon
Oplage: 37.500 exemplaren
Vormgeving: Marianne van den Haak

Cursusadministratie
Marianne van den Haak

Druk: Drukkerij Holland BV,
Alphen aan den Rijn

Vakanties
Herfstvakantie:

19 t/m 24 okt 2020

Sinterklaas:

5 dec 2020

Kerstvakantie:

21 dec 2020 t/m 2 jan 2021

Voorjaarsvakantie:

22 feb t/m 27 feb 2021

Goede Vrijdag:

2 april 2021

Tweede Paasdag:

5 april 2021

Meivakantie:

26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaartvakantie:

13 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag:

24 mei 2021

Zomervakantie:

19 juli t/m 28 aug 2021

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengsteld. Echter,
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Actuele informatie vindt u op onze
website: www.vugouda.nl

www.vugouda.nl

Programma 2020-2021
De Volksuniversiteit Gouda biedt dit jaar ruim 130 cursussen, workshops en lezingen aan. Het
ruime aanbod en de scherpe prijs maken het voor iedereen mogelijk om, ongeacht vooropleiding,
leeftijd en achtergrond, zich zowel in de persoonlijke als in de professionele sfeer te ontwikkelen. De
cursussen worden gegeven door enthousiaste, gekwalificeerde docenten, van wie de meesten al
jaren aan de Volksuniversiteit Gouda zijn verbonden. De organisatie wordt gedragen door een team
van professionele, enthousiaste vrijwilligers! Dit jaar bieden wij naast avondcursussen en cursussen
overdag ook een aantal cursussen op de zaterdagochtend aan.
Leslocatie
De cursussen worden ook dit jaar gegeven op de leslocatie van de CSG de Goudse Waarden aan
de Groen van Prinsterersingel 44 te Gouda. Alleen onze kookcursussen blijven wij op de vertrouwde
locatie aan de Calslaan 100 te Gouda aanbieden. Tevens wordt in dit nieuwe cursusjaar een aantal
cursussen aangeboden in het Ontmoetingscentrum van Noord aan de Lekkenburg 1. Alle leslocaties
zijn rolstoeltoegankelijk en beschikken over een zeer grote parkeerplaats, ideaal voor onze cursisten!
Open avond
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Kunst & Cultuur				
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U bent van harte welkom op onze Open Avond op maandag 7 september, die van 18.30 tot 20.30 uur
wordt gehouden in de CSG de Goudse Waarden aan de Groen van Prinsterersingel 44 te Gouda.
Op deze avond kunt u kennis maken met een groot aantal docenten en kunt u informatie krijgen over
onze cursussen, workshops en lezingen en tevens over het instroomniveau van de taalcursussen.
Namens alle collega’s van de Volksuniversiteit Gouda wens ik u veel plezier met het lezen van deze
brochure en het uitzoeken van een voor u interessante cursus, workshop of lezing.
Graag tot ziens!
André Gillieron, voorzitter
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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
aan welk niveau de cursus voldoet.

Arabisch
Op de website van het Europees Referentiekader
staat een uitgebreide verklaring van de gebruikte
niveau aanduidingen: 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.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 7 september
2020 van 18.30 tot 20.30 uur aan de Groen van
Prinsterersingel 44 te Gouda.

Arabisch I voor beginners, Intensief en conversatie
We beginnen met het leren lezen en schrijven van de
Arabische taal. De cursist maakt kennis met de meest
vereiste onderdelen 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 uzelf 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. Voor
een goed resultaat is het maken van ongeveer drie
tot vier uur huiswerk per week noodzakelijk.Vereiste
voorkennis: Mavo/VMBO-T
ERK niveau 0-A1
Arabisch I voor beginners, Intensief en conversatie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL001
Woensdag 30-09-2020
18:30 tot 20:30 uur
17
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. K.H. Khaled
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie: Basiswoordenlijst Arabisch ,
ISBN 9789046901748, € 25,50.
Arabisch voor beginners deel 1,
ISBN 7989046905067, € 33,50.
Beide boeken zijn van Ed de Moor & Ankie van Pel, Uitgeverij:
Coutinho De boeken kunt u bij de docent bestellen en graag
gepast en contant betalen (33,50 + 25,50). Ordner met extra
studie-, schrijf- en lesmaterialen kunt u bij de docent verkrijgen
voor 15,00 euro.
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Chinees
Arabisch halfgevorderd, intensief en conversatie

Chinees I

Chinees II

Deze cursus is bestemd voor hen die de cursus
halfbeginners hebben gevolgd en voor iedereen met
een gelijkwaardig niveau. Er wordt voortgebouwd
op verkregen kennis en tevens worden vormleer en
grammatica verder uitgediept.Uit het boek worden de
eerste vijf hoofdstukken behandeld, die elk worden
afgesloten met een gevarieerd oefengedeelte. Er is
veel aandacht voor de spreek- en schrijfvaardigheid.
ERK niveau A2+

Deze cursus is bestemd voor iedereen met weinig
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, waarbij de nadruk ligt op het
verstaan, uzelf verstaanbaar maken in het Chinees,
de conversatie en fonetische uitspraak van het pinyin
(een transcriptie systeem om de Chinese klanken
om te zetten in het Latijns alfabet). Tijdens de lessen
leert u het een en ander over de Chinese cultuur
en gewoontes. De cursus wordt in het Nederlands
gegeven. De lesinhoud sluit goed aan bij het
eisenniveau van het Chinese Taal HSK1 examen.
Naast het volgen van de lessen wordt verwacht dat
u thuis nog een paar uur aan huiswerk en zelfstudie
doet.
ERK niveau 0-A1

Deze cursus is bestemd voor cursisten die eerder
Chinees 1 gevolgd hebben of voor hen 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 ongeveer
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 besteedt aan huiswerk en zelfstudie.
ERK niveau A1 -A2
Chinees II

Arabisch halfgevorderd, intensief en conversatie

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL003
Woensdag 06-01-2021
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. K.H. Khaled
€ 230,00
Arabisch voor beginners deel 2,
ISBN 9789046901069, € 32,50. Ed de Moor,
uitgeverij Coutinho

Chinees I

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

TAL010
Woensdag 30-09-2020
15:00 tot 16:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. Y.F. Drubbel-Hou
€ 230,00
Standard Course HSK 1,
ISBN 9787561937099, € 27,99.
Verkrijgbaar via www.bol.com.

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL011
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. Y.F. Drubbel-Hou
€ 230,00
Standard Course HSK 1,
ISBN 9787561937099, € 27,99. Dit boek
wordt verder gebruikt vanaf hoofdstuk 13.
Standard Course HSK 2,
ISBN 9787561937266, € 23,50.
Verkrijgbaar via www.bol.com.

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
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Chinees

Duits

Chinees IV

Duits I

Duits conversatie gevorderd

Deze cursus is bestemd voor cursisten die vorig
cursusjaar Chinees III gevolgd hebben of voor
cursisten met een gelijkwaardig niveau. De cursus
behandelt alle vaardigheden van luisteren, spreken,
lezen en schrijven, vooral focus op actief converseren
in verschillende thema’s en communiceren over
actuele situaties. Er wordt ook aandacht besteed
aan teksten lezen in Chinese karakters en aan
eenvoudige tekst schrijven. De lesinhoud sluit goed
aan bij de HSK3 examen eisen. Na de cursus kunt
u 600 basiswoorden verstaan en lezen, en u bent in
staat om het HSK3 examen certificaat niveau B1 te
halen. De cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van Powerpoint
presentaties en ander audiovisueel lesmateriaal,
alsmede van apps van moderne taalleermiddelen.
Naast het volgen van de lessen wordt verwacht dat
u thuis nog een paar uur aan huiswerk en zelfstudie
doet. ERK niveau A2-B1

Deze cursus is zowel geschikt als u geen of
weinig kennis van de Duitse taal heeft als voor
geïnteresseerden voor wie de kennismaking met
de Duitse taal al lang geleden is. De lessen zijn
gericht op alledaagse situaties. U verkrijgt een
basiswoordenschat en raakt vertrouwd met een aantal
aspecten van de Duitse grammatica. We besteden
aandacht aan het luisteren, lezen en spreken met
behulp van een moderne lesmethode en met gebruik
van internet.ERK niveau 0-A1
Vereiste voorkennis: geringe kennis vereist

De cursus Duits conversatie is een vervolg op de
cursussen Duits II en Duits conversatie 2019/20. Ook
cursisten met voorkennis kunnen zich inschrijven.
Uw zelfstandigheid en motivatie in het gebruik van
de Duitse taal wordt uitgebreider door het oefenen
met behulp van projecten. Grammatica wordt o.a.
spelenderwijs aangeleerd. De lesboeken sluiten aan
bij verschillende niveau's van voorkennis. ERK niveau
B1

Talen

Chinees IV

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

TAL013
Woensdag 30-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. Y.F. Drubbel-Hou
€ 230,00
Standard Course HSK 3,
ISBN 9787561938188, € 28,95.
Aan te schaffen via www.bol.com

Duits I

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

TAL020
Dinsdag 29-09-2020
8:30 tot 10:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. E. Weber
€ 230,00
DaF leicht A1.1 Deutsch als Fremdsprache
für Erwachsene, Kurs und Übungsbuch+
DVD-ROM, ISBN 978 312 676 2502, € 20,00.
DaF leicht A1.2 Deutsch als Fremdsprache
fur Erwachsene, Kurs und Ubungsbuch +
DVD-ROM, ISBN 9789462930025, € 20,00.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl.

Duits conversatie gevorderd
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL023
Dinsdag 29-09-2020
10:00 tot 11:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. E. Weber
€ 230,00
Zwischendurch mal Spiele,
ISBN 978 31934 10023, € 23,00.
Zwischendurch mal Projecte,
ISBN 987 31939 10028, € 23,00.
Te bestellen via www.bol.com of
www.intertaal.nl

9

Engels
Engels - Absolute beginners

Engels I

Engels II

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die niet of
nauwelijks Engels heeft gehad. We beginnen met de
basisbeginselen van het Engels waardoor u op een
ontspannen manier kennismaakt met grammatica en
woordenschat. Communicatie staat in deze cursus
centraal en aan de hand van gevarieerde opdrachten
oefent u eenvoudige gesprekssituaties zoals
begroeten en kennismaken, iets over uzelf vertellen
en iets vragen en beschrijven. Hiermee kunt u uzelf
in veelvoorkomende situaties verstaanbaar maken.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan kennis van
Engelse gebruiken, de inwoners en het land. Met deze
cursus wordt u voorbereid om later in te stromen in
Engels 1.
Vereiste voorkennis: geen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die ooit Engels
heeft gehad maar de basisbeginselen wil herhalen en
langzaam uitbreiden. Met een cursus Engels leert u
de Engelse taal beter beheersen. Met behulp van de
Engelse taal kunt u met vele mensen over de gehele
wereld communiceren! De Engelse taal is immers niet
alleen handig tijdens vakanties of voor contacten met
familie en vrienden in het buitenland, maar ook voor
zakelijke doeleinden, studies, stages enz. In deze
cursus Engels I leert u op een ontspannen manier
Engels verstaan en spreken in herkenbare alledaagse
situaties. Het doel is drempelvrees te overwinnen met
oefeningen en informatie uit het boek Fairway New 1.

U bent bekend met de beginselen van het Engels
(ERK-niveau A1) en wilt graag in een kleine groep uw
kennis en gebruik van de taal verbeteren. In Engels
II herhalen we de basisgrammatica. U leert op een
ontspannen manier Engels verstaan en spreken in
herkenbare, alledaagse situaties. In deze cursus leert
u onderscheid maken tussen zaken die nu, in het
verleden of in de toekomst plaatsvinden, waardoor
u steeds meer in staat bent een gesprek te voeren
en zaken beter te beschrijven. Deze cursus is ook
geschikt als u lang geleden de Engelse taal hebt
beoefend.

Engels - Absolute beginners

Engels I

Engels II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

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

TAL030
Maandag 05-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A.M.F.P. van Heck
€ 230,00
Fairway New 1 tekst- en werkboek,
ISBN 9789462937826, € 31,90.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl of
www.bol.com

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

TAL031
Donderdag 08-10-2020
20:00 tot 21:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. P. Nap - van Osch
€ 230,00
Fairway New 2, tekst- en werkboek,
ISBN 9789462937840, € 32,75.
Te bestellen via www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL034
Maandag 05-10-2020
10:00 tot 11:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A.M.F.P. van Heck
€ 230,00
Beeldwoordenboek Engels - Nederlands,
ISBN 978 90 5451 3278, € 9,75.
Te bestellen via www.intertaal.nl
Extra kosten: € 10,00 voor een reader, gepast
en contant aan de docent te betalen.

10

Engels
Engels III

Engels IV

Engels conversatie

Deze cursus is het vervolg op Engels II waarbij we
nog iets dieper ingaan op een onderwerp of situatie. U
leert daardoor steeds beter lezen, luisteren, spreken
en ook schrijven in het Engels. We gaan o.a. kijken
naar de verschillende werkwoordtijden, want wanneer
gebruik je nu welke tijd? We kijken vanzelfsprekend
ook terug naar situaties en grammaticale
onderwerpen die al eerder zijn behandeld, immers
‘practice makes perfect’! Als u de behoefte heeft
wat langere en betere zinnen te kunnen maken en
daarbij meer nuances aan te kunnen brengen bij
alledaagse onderwerpen dan is deze cursus voor u
geschikt! Deze cursus is overigens ook geschikt voor
zij-instromers.
Vereiste voorkennis: Engels II / ERK-niveau A2

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van een
lesmethode die tot stand is gekomen in samenwerking
met National Geographic. Het vierde deel, Life
Intermediate, dat voor deze cursus gekozen is, is
bedoeld om uw kennis van het Engels uit te breiden
door het maken van een wereldreis. U ontmoet
mensen uit diverse continenten, zoals Zuid-Amerika,
de Zuidpool, Afrika en Azië. Kortom een prachtige reis
met veel informatie, schitterende foto’s, artikelen en
video's.
Vereiste voorkennis: Engels III

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 er ruimte voor uitleg en
toelichting van de docent en ligt het niveau van
spreken, maar ook de te bespreken onderwerpen
wat hoger dan bij Pub Talk. Voor het conversatiedeel
zullen we verschillende soorten teksten gaan lezen en
bespreken.
Vereiste voorkennis: niveau B1

Engels III

Engels IV

Engels conversatie

Talen

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

TAL032
Maandag 05-10-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A.M.F.P. van Heck
€ 230,00
Fairway New 3, tekst- en werkboek,
ISBN 978 94 6293 7864, € 32,75.    

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

TAL038
Maandag 05-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. P. Nap - van Osch
€ 230,00
Life intermediate workbook b1+,
ISBN- 978-1-133-31688-6, € 20,00.
Life intermediate b1+,
ISBN- 978-1-133-31571-1, € 29,00.
Te verkrijgen via www.bol.com

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL033
Donderdag 08-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. P. Nap - van Osch
€ 230,00
Het lesmateriaal wordt via e-mail toegestuurd.
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Engels 'Pub Talk'

Zakelijk Engels

Engels: een wereldtaal! Dagelijks en op talloze
manieren komt u ermee in aanraking: op school, de
televisie, vakantie, of via het werk. Heel veel mensen
kunnen gesproken Engels begrijpen en ook lezen
levert meestal weinig problemen op. Maar Engels
spreken: “That’s different cook”, zou Louis van Gaal
zeggen! De Volksuniversiteit biedt u de gelegenheid
om in een informele sfeer uw kennis van het Engels
toe te passen en uit te breiden. Alsof u in een Engelse
pub zit: eventueel een drankje erbij en een nootje
op tafel, vandaar de naam ‘Pub Talk’. Gesprekken
ontstaan vanzelf (of zijn door u voorbereid); de
onderwerpen variëren van uw eigen belevenissen,
leesteksten en onderwerpen uit het nieuws, tot
woordspellen en aan het eind van de cursus
misschien wel een pubquiz! Een zeer ervaren docente
zal uw Engels mild en met humor corrigeren: met wat
grammatica, woordenschat of de juiste uitspraak. Zo
verbetert u uw Engels op een leuke, gezellige manier!
Vereiste voorkennis: ERK niveau A2.

De cursus Zakelijk Engels is gericht op cursisten
die het gebruik van het Engels in werksituaties
willen verbeteren. In de cursus komen vooral aan
bod: structuur, stijl en correct taalgebruik in e-mails;
taalkundige valkuilen (o.a. veelgemaakte fouten in
grammatica en spelling). Daarnaast is er – indien
gewenst – aandacht voor “telefoneren in het Engels”
(basisvaardigheden) en werken we aan het verbeteren
van uw presentaties. In de cursus gebruiken we
het boek Email English; daarnaast ontvangt u
veel achtergrondmateriaal en maakt u regelmatig
extra oefeningen. Ook kunt u uw eigen e-mails en
presentaties meenemen; deze bespreken we in de
les.
Vereiste voorkennis: ERK niveau A2

Engels 'Pub Talk'

Docent:
Prijs:

TAL035
Maandag 05-10-2020
20:30 tot 22:00 uur
15 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. I. Dijkstra
€ 155,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL037
Maandag 05-10-2020
18:45 tot 20:15 uur
15 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. I. Dijkstra
Prijs:
€ 155,00
Extra informatie:   Email English, ISBN 9780230448551,
€ 28,00. Te bestellen via www.bol.com of
www.Intertaal.nl
Extra kosten: € 12,50 voor een aanvullende reader
(contant en gepast aan de docent te betalen).

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Zakelijk Engels
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Frans
Frans I

Frans II

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 uzelf, uw beroep en uw 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

Frans I

Frans II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Docent:

Frans I

Talen

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

TAL040
Woensdag 30-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
Mw. A. Prins

TAL0402
Woensdag 30-09-2020
11:00 tot 12:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. H.J. Meulenberg- v. Leeuwen
€ 230,00
Voyages I, tekstboek + online MP3,
ISBN 9789460307317, € 38,50.
Voyages I, werkboek + online MP3,
ISBN 9789460307324, € 25,25.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Code:
Aanvang:
Tijd:
Docent:

Frans II

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

TAL041
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
Mw. A. Prins

TAL0412
Woensdag 30-09-2020
9:30 tot 11:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. H.J. Meulenberg- v. Leeuwen
€ 230,00
Voyages I, tekstboek + online MP3,
ISBN 9789460307317, € 38,50.
Voyages I, werkboek + online MP3,
ISBN 9789460307324, € 25,25.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
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Frans IV

Frans conversatie

Frans op reis

In de cursus Frans IV gaan we verder met de Franse
taal in de praktijk. We werken aan de hand van
sprekende onderwerpen uit het dagelijke leven zoals
feest en werk, maar ook andere onderwerpen zoals
het milieu komen aan bod. Grote aandacht blijft
uitgaan naar het uitbreiden van de woordenschat en
in mindere mate grammatica, en steeds meer zal de
aandacht verschuiven naar spreekvaardigheid en
conversatie.
ERK niveau A1+

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, et les vacances. Un cours dans lequel nous
partageons le plaisir de la langue française!
ERK niveau A2+

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!

Frans IV

Frans conversatie

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL046
Woensdag 30-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A. Janssen
€ 230,00
Prenons la parole,
ISBN 978 94 6030 2039, € 27,00.
Grammaire progressive du français niveau intermédiaire,
ISBN 9789462939004, € 29,60.    
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

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

TAL047
Woensdag 31-03-2021
19:00 tot 20:30 uur
10
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. A. Janssen
Prijs:
€ 105,00
Extra informatie:   Frans à la carte, ISBN  978 94 6030 1582,
€ 26,70. Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL043
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A. Janssen
€ 230,00
Voyages 2 nieuw, tekstboek + online MP3,
ISBN 9789462930230, € 38,50.
Voyages 2 nieuw, werkboek + online MP3,
ISBN 9789462930247, € 25,25.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
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Italiaans
Italiaans I

Italiaans II

Italiaans III

Houdt u ook zo van ‘Bella Italia’ en wilt u ook de taal
leren? Met de beginnerscursus Italiaans I maakt
u een prima keuze. Het accent ligt op spreek- en
luistervaardigheid en op het ontwikkelen van een
basis woordenschat. Grammaticale onderwerpen
worden uitgelegd aan de hand van praktische
situaties en (luister)teksten. Hierbij komt ook de kennis
van land en volk aan bod. Tijdens de lessen wordt
gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal. Aan het
einde van de cursus heeft u een basiskennis van de
taal en kunt u al diverse onderwerpen in het Italiaans
onder woorden brengen, maar ook met Italianen
praten over alledaagse zaken.
ERK niveau 0 - A1 (wordt na het tweede jaar bereikt)

Italiaans II is een vervolg op Italiaans I 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 leert u zichzelf
redelijk uit te drukken in alledaagse situaties. Tijdens
Italiaans II leert u bijvoorbeeld uw dag te beschrijven
en te praten over uzelf. Veel aandacht zal worden
besteed aan het verder ontwikkelen van spreek- en
luistervaardigheid en aan het uitbreiden van de
woordenschat. In deze cursus gaan we verder met het
tekst- en werkboek Allegro Nuovo 1 en wordt gebruik
gemaakt van een leesboekje om uw woordenschat en
uw leesvaardigheden spelenderwijs uit te breiden.
ERK niveau A1

Italiaans III is een vervolg op Italiaans II en is bedoeld
voor wie al een uitgebreide kennis van de taal
heeft en recentelijk een cursus heeft gevolgd van
minstens twee jaar. Door deze cursus zult u zichzelf
steeds gemakkelijker en beter kunnen uitdrukken
in alledaagse situaties. De nadruk ligt op verdere
ontwikkeling van spreek- en luistervaardigheid,
uitspraak, woordenschat, grammatica en het
uitbreiden van lees- en schrijfvaardigheden. Tijdens
de lessen wordt gebruik gemaakt van aanvullend
lesmateriaal.
ERK niveau A1-A2

Italiaans I

Talen

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

TAL050
Dinsdag 06-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M. Bolognesi
€ 230,00
Allegro Nuovo I tekstboek + mp3,
ISBN 9789462936232, € 31,75.
Allegro Nuovo I, werkboek,
ISBN 9789462936249, € 25,90.
De boeken worden 2 jaar gebruikt.
Verkrijgbaar bij www.intertaal.nl

Italiaans II

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

TAL051
Maandag 05-10-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M. Bolognesi
€ 230,00
Allegro Nuovo I tekstboek + mp3,
ISBN 9789462936232, € 31,75.
Allegro Nuovo I, werkboek,
ISBN 9789462936249, € 25,90.  
Letture Italiano Facile - Pasta per due (A1) lib
Verkrijgbaar bij www.intertaal.nl

Italiaans III

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

TAL052
Maandag 05-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M. Bolognesi
€ 230,00
Allegro Nuovo 2 Tekstboek + online-mp3's,
ISBN 9789462936591, € 31,75.
Allegro Nuovo 2, Werkboek,
ISBN 9789462936607, € 25,90.    
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Nederlands
Italiaans op reis

Nederlands Begin

Gaat u deze zomer naar Italië? In deze cursus wordt
de methode ‘Natural Approach’ gehanteerd, waarbij
u tijdens de cursus constant met het Italiaans in
aanraking komt. 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.

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

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

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.).

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

TAL060
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. W.T. Micke-Jahn
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie:   Taaltalent deel 1, ISBN 978 904 690 3896,
€ 26,95. te verkrijgen via www.intertaal.nl
Boek aanschaffen in overleg met de docent.

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL055
Dinsdag 30-03-2021
20:30 tot 22:00 uur
10
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M. Bolognesi
€ 105,00
Italiaans à la carte, Tekst-/werkboek + online
MP3's, ISBN 978 94 6030 1599, € 26,70.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl
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Nederlands
Nederlands als tweede taal voor half-gevorderden

Nederlands Verder

Nederlands Verder II + conversatie

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

Deze cursus is deels een vervolg op de cursus
Nederlands Verder (TAL062). Het eerste halfuur
van de les besteden we aan het bespreken van
oefeningen en grammatica uit de laatste vier thema’s
van “De Sprong”. Het is dus handig als u de eerste
vijf thema’s van het boek zelf heeft doorgenomen
of vorig seizoen de cursus “Nederlands Verder”
hebt gedaan. Vragen over de eerste thema’s
kunnen eventueel via e-mail worden gesteld en
beantwoord. De rest van de les besteden we aan
conversatie. We gaan praten over het nieuws, de
Nederlandse cultuur, krantenartikelen over diverse
onderwerpen, wonen en werken etc. Cursisten
mogen zelf ook gespreksonderwerpen aandragen,
bijvoorbeeld over hun werk of studie, hobby’s of
dagelijks leven. Deze cursus is voor mensen die al
aardig Nederlands spreken en hun woordenschat,
grammatica en (mondelinge) vaardigheid in de taal
willen verbeteren. Vereiste voorkennis: Nederland als
tweede taal op A2-B1 niveau.

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL061
Maandag 28-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. W. Eppenhof
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie:   Taaltalent deel 2, ISBN 978 904 690 3902,
€ 26,95. uitgeverij Coutinho te verkrijgen via
www.intertaal.nl
Boek aanschaffen in overleg met de docent.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL062
Woensdag 30-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. W. Eppenhof
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie:   De Sprong, ISBN 978 946 105 2872, € 39,90.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Nederlands Verder II + conversatie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL063
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. W. Eppenhof
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie:   De Sprong, ISBN 978 946 105 2872, € 39,90.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

17

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

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL071
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. I. Karantoniou
€ 230,00
Ellinika tora 1+1, ISBN 978 960 851 3709,
€ 57,50.

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL070
Woensdag 30-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. I. Karantoniou
€ 230,00
Geen boek nodig. De docent stelt eigen
materiaal beschikbaar.
Extra kosten: € 20,00 (contant en gepast te
betalen aan de docent).
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Pools

Portugees

Pools I

Portugees I

Als u Pools wilt leren of alleen de basis kent, dan is dit
de juiste cursus voor u. Onze cursus is bestemd voor
iedereen die nooit of nauwelijks Pools heeft gehad. In
het begin leert u de Poolse uitspraak en basiszinnen.
In de volgende lessen leren we u - op een praktische
manier - de belangrijkste lexicale en grammaticale
onderwerpen. Een breed scala van woordenschat
zorgt ervoor dat uw Pools vanaf het begin natuurlijk
klinkt. Al tijdens de cursus voelt u dat u gemakkelijk
kunt communiceren in typische, eenvoudige
communicatiesituaties. Verder krijgt u ook informatie
over het land en de cultuur. Zapraszamy.
ERK niveau A0-half A1

Pools I

Talen

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

TAL130
Woensdag 07-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A. Bogacz
€ 230,00
Op STAP Pools + Audio download,
ISBN 9789046-906798, € 24,95.
Te bestellen via www.intertaal.nl

Interesse om een nieuwe en mooie taal te leren? Gaat
u naar Brazilië of naar Portugal voor werk of vakantie?
Om 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 staan 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

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL080
Zaterdag 03-10-2020
10:00 tot 11:30 uur
22
Ontmoetingscentrum Van Noord,
Lekkenburg 1
Mw. A. Martins de Andrade
€ 230,00
Portugees voor zelfstudie + mp3,
ISBN 978 900 003 54788, € 36,00.
Verkrijgbaar via www.prisma.nl

Russisch

Spaans

Russisch I

Russisch II

Spaans I

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. We starten
met het boek Ruslan Russisch 1 vanaf hoofdstuk 7.
Vereiste voorkennis: Basiskennis Russisch ERK
niveau A1 - A2.

'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

Russisch I

Russisch II

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Code:
Aanvang:
Tijd:

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

TAL091
Woensdag 07-10-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. J.V. Smirnova
Prijs:
€ 230,00
Extra informatie: Ruslan Russisch 1, tekstboek,
ISBN 978 90 6143 3828, € 29,50.
Ruslan Russisch 1 werkboek, ISBN 978 90 6143 3835, € 19,50.
Ruslan Russisch 2 tekstboek, ISBN 978 9061 4338 59, €30.Ruslan Russisch 2 Werkboek, ISBN 978 1923 97082, €18,Te bestellen via www.pegasusboek.nl.

Spaans I

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

TAL100
Dinsdag 29-09-2020
19:00 tot 20:30 uur

TAL1002
Dinsdag 29-09-2020
11:00 tot 12:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 230,00
Con Gusto deel 1 werkboek (herziene uitgave),
ISBN 9789463920988, € 32,50.
Con Gusto deel 1 Tekstboek (herziene uitgave),
ISBN 9789463920971, € 35,75.
Te bestellen via www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL090
Woensdag 07-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. J.V. Smirnova
€ 230,00
Paspoort voor Rusland 1, tekstboek
ISBN 9789061433491, € 37,50.
Paspoort voor Rusland 1, werkboek
ISBN 9789061433507, € 27,50.
Te bestellen via www.pegasusboek.nl.

Spaans I
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Spaans
Spaans II

Spaans III

Spaans IV

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

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

Spaans III

Spaans IV

Spaans II

Talen

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

TAL101
Maandag 28-09-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. D.J.A. Riks
€ 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:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL102
Dinsdag 29-09-2020
9:30 tot 11:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 230,00
Con Gusto deel 1 werkboek,
ISBN 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:

TAL103
Maandag 28-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
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

21
Spaans V

Spaans conversatie I

Spaans conversatie II

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. In de
eerste lessen zal verder gegaan worden met het boek
Con Gusto 2 vanaf Unidad 10. Daarna zal de focus
liggen op het steeds beter spreken van het Spaans
en kijken we hierbij terug naar de grammatica die al
eerder is behandeld.

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

Este curso estás destinado a mantener y mejorar
la capacidad de comunicarse en español. En las
lecciones conversaremos sobre temas de actualidad,
de cultura, de historia e historias del mundo hispano.
Trabajaremos con material de lectura, noticias,
material audiovisual, situaciones de diálogo y opinión
personal. El objetivo de las clases será mejorar la
fluidez de la comunicación, corregir errores, refrescar
vocabulario y actualizar si es necesario conceptos de
gramática. También habrá espacio para incorporar
temas de interés de los cursistas.

Spaans V

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL105
Maandag 05-10-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. C. Cassarotti-van der Horst
€ 230,00
El mundo en Español Nueva edición A2,
ISBN 9789463920926, € 27,75.
Te betsellen via o.a. www.Bol.com of
www.Intertaal.nl

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL107
Maandag 05-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. C. Cassarotti-van der Horst
€ 230,00
El Mundo en español B - Lecturas de
cultura y civilización - nueva edición,
ISBN 9789463920278, € 28,00.
Te bestellen via o.a. www.bol.com of
www.intertaal.nl

Talen

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

TAL104
Dinsdag 29-09-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A. van den Hondel-Verdonk
€ 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
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Spaans

Turks

Spaans op reis

Turks I

Turks II

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.

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

Spaans op reis

Talen

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

Turks I
TAL110
Woensdag 06-01-2021
19:00 tot 20:30 uur
10
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. D.J.A. Riks
€ 105,00
Spaans à la carte,
ISBN 978 94 6030 1575, € 25,00.
Aan te schaffen via www.intertaal.nl

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

TAL120
Maandag 05-10-2020
20:30 tot 22:00 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. O 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 05-10-2020
19:00 tot 20:30 uur
22
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. O Kalyoncu - Wijnbergen
€ 230,00
Turks een leerboek voor zelfstudie en
klassikaal gebruik,
ISBN 9789054600923, € 49,90.  
Verkrijgbaar via www.bol.com
De lessen starten bij les 20.
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Hobby & Vrije Tijd
Basiscursus tekenen en schilderen

Klussen in en om het huis

In deze cursus leert u in 8 stappen de basistechnieken
van het tekenen en schilderen. Stapsgewijs worden
begrippen als lijn, toon, vorm, structuur en perspectief
behandeld. Ook komt het gebruik van kleur aan bod.
Er wordt gewerkt met verschillende materialen en de
technieken die u kunt gebruiken.

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.

Basiscursus tekenen en schilderen
Code:
Aanvang:
Tijd:

HVT008
Donderdag 01-10-2020
19:30 tot 21:30 uur

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT0082
Donderdag 01-10-2020
10:00 tot 12:00 uur
8
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M. Waalwijk
€ 144,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.

Klussen in en om het huis
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT017
Donderdag 08-10-2020
19:00 tot 21:30 uur
6
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. G. Hein
€ 135,00
Materiaalkosten: € 20,00 voor cursusboek
en materialen; (contant en gepast) aan docent
te betalen.
Zelf meenemen: potlood + duimstok.

25
Djembé met mooie klank!

Herfstschikking

Leer in 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. Kom,
doe mee en geniet van de energie die het Afrikaans
trommelen u geeft! Djembé-spelen is geschikt voor
iedereen van 8 tot 88 jaar. En als u denkt geen
ritmegevoel te hebben… zult u verrast zijn!

Tijdens deze avond maken we tijdens de workshop
een fleurig najaarsstuk/schikking met een diversiteit
bloemen, bessen en takken geplaatst in oase op een
schaal en afgewerkt met mos, najaarsfruit/ vruchten.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT021
Woensdag 14-10-2020
20:30 tot 21:45 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. R.M. de Keizer
€ 12,00
Extra kosten: € 7,50 voor gebruik
instrument (mooi houten instrument);
(contant en gepast) aan docent te betalen.

Herfstschikking
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT001
Woensdag 14-10-2020
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. H. van Popering
€ 18,00
Extra kosten: € 20,00 voor materiaal
(contant en gepast aan de docent te betalen).

Hobby & Vrije Tijd

Djembé met mooie klank!

Hobby & Vrije Tijd
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Hobby & Vrije Tijd
Sculpturen van paverpol

Wayuu Mochila tas haken

Van een oud wit T-shirt maakt u een sculptuur met
een bronzen uitstraling voor binnen en buiten. U zult
verbaasd zijn over uw eigen creatie.

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: goed kunnen haken.

Sculpturen van paverpol
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT022
Dinsdag 27-10-2020
19:00 tot 21:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. G. Schreuder
€ 36,00
Extra kosten: € 12,50 voor materiaal;
(contant en gepast) aan docent te betalen.
Zelf meenemen: een gewassen wit t-shirt.

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT024
Dinsdag 03-11-2020
19:30 tot 21:30 uur
3 (eens per drie weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. C. Goudriaan
€ 54,00
Materiaalkosten: € 20,00; (contant en gepast)
aan docent te betalen.
Zelf meenemen: Haaknaald nr 3

27
Snoeien - hoe en wanneer

Maak je eigen Nana

Tijdens deze workshop maken wij een handgedraaide
krans van diverse soorten groen met daarin rode en/
of groene pepers verwerkt. Echt prachtig om op te
hangen of om op een schaal neer te leggen. Krans
droogt prachtig in en dus lang houdbaar.

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.

Laat u inspireren door Nikki de Saint Phalle en maak
van draad en papier-maché uw eigen dikke dame en
beschilder haar met de mooiste patronen en kleuren.
Een workshop waar je heel blij van wordt.

Snoeien - hoe en wanneer

Maak je eigen Nana

Peperkrans
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT002
Woensdag 09-12-2020
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. H. van Popering
€ 18,00
Extra kosten: € 20,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT006
Woensdag 09-12-2020
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. G.J. Helweg
€ 18,00
Extra kosten: € 3,00 voor een cursusmap;
(contant en gepast) aan docent te betalen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT027
Dinsdag 05-01-2021
13:30 tot 15:30 uur
4
Atelier de Muzen, Achterwillenseweg 102,
2805 KB Gouda
Mw. G. Schreuder
€ 72,00
Extra kosten: € 12,50 voor materiaal;
(contant en gepast) aan docent te betalen.

Hobby & Vrije Tijd

Peperkrans
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Basiscursus Zentangle

Kattengedrag, leer uw kat te begrijpen!

Tuinontwerpen

Zentangle is een rustgevende manier om mooie
kunstwerkjes te maken, puur zwart op wit. Ik neem
u mee in de basis van Zentangle: bewust patronen
tekenen, schaduwen volgens de 8 stappen en met
de materialen die voor deze methode speciaal zijn
uitgekozen. Stressvrij worden door tekenen en
daarnaast uw fijne motoriek, uw hand-oog-coordinatie
oefenen met als resultaat een stukje abstracte kunst.

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.

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
vlakkenplan, 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.

Basiscursus Zentangle
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

HVT007
Zaterdag 09-01-2021
10:00 tot 12:00 uur
3
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. M.J. de Lange-Huisman
Prijs:
€ 54,00
Extra informatie: Extra kosten: € 10,00 voor het materiaal;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
Cursisten krijgen een boekje mee.
Zelf meenemen: een leesbril (indien in gebruik).

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT016
Dinsdag 12-01-2021
19:30 tot 21:30 uur
2 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. W.L.C. Windhorst
€ 36,00
Informatie over de lesinhoud wordt na de les
digitaal toegestuurd.

Tuinontwerpen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

HVT004
Donderdag 14-01-2021
19:30 tot 21:30 uur
3 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. G.J. Helweg
Prijs:
€ 54,00
Extra informatie: Extra kosten: € 5,00 voor de cursusmap en
transparant papier; (contant en gepast)
aan docent te betalen.
Zelf meenemen: potlood, gum, liniaal, een plattegrond van de tuin
op schaal, evt. foto’s.
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Afrikaans Zingen & Swingen

In de jaren '70 was macramé razend populair. In
ieder huis was wel een macramé uil, lampenkap of
plantenhanger te vinden. Meestal in felle kleuren.
Tegenwoordig is macramé weer helemaal terug van
weggeweest! In een modern jasje gestoken. Tijdens
de cursus maken we een wandhanger. Hiervoor
gebruiken we dik koord, een stok en verschillende
knopen.

Kom een avondje swingend zingen op ritmes. Ervaar
de pure levenslust van het Afrikaanse zingen. Geniet
van zielsbetoverende stukken, waar de energie
vanaf spat! Hoe werkt het? Na opwarmend klappen
en stampen leren we de ritmes en melodieën door
voorzang en herhalen aan. Ook als u nog nooit hebt
gezongen, is de stem een heerlijk instrument. Heeft
u wèl zang-ervaring, dan oefent u de partijen van
de drie- tot vierstemmige stukken, die we met z’n
allen laten swingen! Met een beetje geluk begeleid
door live bespeelde trommels! Zingen en swingen.
Niet toonvast? Geen probleem! Nog meer dan om
zuiverheid, draait Afrikaanse zang om enthousiasme,
spontaniteit en energie. Het gaat over pure levenslust!
Doe mee en ervaar dat de energie er vanaf spat!

Macramé wandhanger
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT026
Donderdag 14-01-2021
14:00 tot 16:00 uur
2 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. C. Goudriaan
€ 36,00
Materiaalkosten: € 20,00; (contant en gepast)
aan de docent te betalen.

Afrikaans Zingen & Swingen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

HVT023
Woensdag 20-01-2021
19:30 tot 22:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. R.M. de Keizer
€ 22,00

Hobby & Vrije Tijd

Macramé wandhanger
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VU - Open Atelier

Encaustic art

Mozaïeken

Bij het VU Open Atelier kunt u 4 keer een
verschillende techniek uit proberen. Materialen zijn
aanwezig.
- afdektechniek; met wasco of papierlijm dekken
we bepaalde plekken van het papier af zodat de
aquarelverf daar afstoot dit geeft verrassende
resultaten.
- werken met een schildersmesje; hiervoor moet uzelf
een plaatje meenemen waarop we met acrylverf gaan
werken ook het aantekenen geeft een leuk effect.
- een pop-art portret met acrylverf; met een digitaal
programma wordt van een foto een pop-art afbeelding
gemaakt die we vervolgens met carbon papier
overnemen en gaan inkleuren met acrylverf.
- een verrassing; u kiest een kaart met een teken of
schilder opdracht en werkt die uit.

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.

Ervaar de wondere wereld van mozaïek. In twee
middagen maakt u van tegels die u zelf kapot slaat en
knipt een prachtig kunstwerk. U leert het knippen en
snijden van tegels, welke materialen u kunt gebruiken
en het voegen van uw werkstuk.

VU - Open Atelier

Encaustic art

Code:
Aanvang:
Tijd:

HVT009
Donderdag 04-02-2021
19:30 tot 21:30 uur

VU - Open Atelier
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT0092
Donderdag 04-02-2021
10:00 tot 12:00 uur
4
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M. Waalwijk
€ 72,00
Extra kosten: € 5,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.

Code:
Aanvang:
Tijd:

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

HVT011
Maandag 08-02-2021
13:30 tot 16:00 uur

HVT0112
Zaterdag 06-02-2021
9:30 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. A.M.C. Rond
Prijs:
€ 22,00
Extra informatie: Extra kosten: € 7,00 voor materiaal; (contant
en gepast) aan de docent te betalen.
Zelf meenemen: schort ter bescherming van kleding.

Mozaïeken

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

HVT028
Dinsdag 09-02-2021
13:30 tot 16:00 uur
2
Atelier de Muzen, Achterwillenseweg 102,
2805 KB Gouda
Mw. G. Schreuder
€ 45,00
Extra kosten: € 12,50 voor materiaal;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
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Tunisch haken

Beplantingsplan

Grillige tulpentak

Tunisch haken is bijzonder haakwerk. Het is een
vorm van haken, die lijkt op breien waarbij u alle
haaksteken op de naald zet. U gebruikt hiervoor
een lange haaknaald of een haaknaald met kabel.
Tijdens de cursus leert u de basis van de Tunische
haaksteek en enkele variaties. We zetten een kussen
op in verschillende kleuren, waardoor een 3D effect
ontstaat. Vereiste voorkennis: basiskennis van haken.

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.

We maken op een ijzeren standaard een frame van
takken die zijn afgewerkt met berkentakjes en daarin
verwerkt reageerbuisjes. Deze reageerbuisjes vullen
we met diverse voorjaarbloeiers en groen. Ook
decoreren we met veertjes en kwarteleitjes enz.

Tunisch haken
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

HVT025
Donderdag 11-02-2021
14:00 tot 16:00 uur
2 (eens per drie weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. C. Goudriaan
Prijs:
€ 36,00
Extra informatie:   Materiaalkosten:  €40 (€ 35,- garen + € 5,haaknaald 5 en kabel 60 cm);
(contant en gepast) aan de docent te betalen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

HVT005
Donderdag 18-02-2021
19:30 tot 21:30 uur
2 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44,
Docent:
Mw. G.J. Helweg
Prijs:
€ 36,00
Extra informatie: Zelf meenemen: tuinencyclopedie (zo
mogelijk), potlood, kleurpotloden, gum, liniaal,
een plattegrond van de tuin op schaal, evt. foto's.
Extra kosten: € 5,00 voor de cursusmap en transparant papier;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.

Grillige tulpentak
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

HVT003
Woensdag 24-03-2021
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. H. van Popering
€ 18,00
Extra kosten: € 20,00 voor materiaal;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.

Hobby & Vrije Tijd
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Basis Interieurstyling

Yoga+

In deze basiscursus leert u de (voor u) juiste keuzes te
maken en durft u veranderingen aan te pakken. Hoe
maakt u van uw huis een thuis? U leert in 5 avonden
een interieurplan te maken.

In deze speciale cursus maakt u kennis met twee
vormen van Yoga die afgewisseld worden, Hatha
Yoga en Yin Yoga. Bij beide vormen gaat het om
Yoga zoals Yoga bedoeld is. Een eenwording
van ademhaling, meditatie en positief denken,
ontspanning, voeding en lichaamshoudingen.

Uiteindelijk wordt via inspanning en ontspanning
toegewerkt naar een staat van balans en evenwicht.
Het rustige karakter van de les en de naar binnen
gerichte aandacht brengt de geest tot rust.
Basis Interieurstyling
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM010
Woensdag 30-09-2020
19:30 tot 21:30 uur
5 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. A.F.C.C. van Duijn-Koot
€ 90,00
Extra kosten: € 7,50 voor cursusmap en
andere materialen, (contant en gepast) aan
de docent te betalen.

Daarom is er gekozen voor lessen van anderhalf uur
in plaats van één uur.
Ook zonder ervaring kun je aan deze Yoga+ cursus
deelnemen.

Yoga+

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

LMM001
Zaterdag 03-10-2020
10:00 tot 11:30 uur
20
Ontmoetingscentrum Van Noord,
Lekkenburg 1
Mw. R. Tjikhoeri
€ 245,00
Zelf meenemen: Yogamat en optioneel
Meditatiekussen, deken, kussen en een
flesje water voor na afloop.

Lifestyle, Mens & Maatschappij

Bij Hatha Yoga worden de lichaamshoudingen
gedurende 30-60 seconden beoefend en bij Yin
Yoga gedurende 3-5 minuten. De ervaring van beide
vormen draagt bij aan fysieke kracht, emotionele
veerkracht, mentale weerbaarheid en een stuk
zingeving.

Lifestyle, Mens & Maatschappij
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Tai Chi

Tai Chi voor gevorderden

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, kunt u er zeker van zijn
dat uw 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.

Van oorsprong is Tai-Chi Chuan een vechtkunst.
Veel mensen die Tai Chi beoefenen zijn zich niet
eens bewust van de kwaliteiten die Tai Chi heeft als
vechtkunst. Zonder de interne (martiale) principes te
doorgronden, is het moeilijk een hoger niveau van Tai
Chi Chuan te bereiken. Het is uitermate belangrijk om
je interne kracht te ontwikkelen en de vaardigheid te
leren dit toe te passen. In deze lessen gaan we verder
met de vorm en leert u verschillende belangrijke
martiale Tai Chi principes. Op iedere leraar is de
uitspraak "in de leerling herkent men de meester" van
toepassing.

Tai Chi

Tai Chi voor gevorderden

Code:
Aanvang:
Tijd:

Tai Chi

LMM002
Woensdag 30-09-2020
20:30 tot 21:45 uur

Code:
Aanvang:
Tijd:

LMM0022
Maandag 18-01-2021
9:00 tot 10:15 uur

Leslocatie:

CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. W.W. Antersijn
€ 115,00
Zelf meenemen: dikke sokken,
balletschoenen of kungfu schoenen.

Aantal lessen:
Docent:
Prijs:
Extra informatie:

10

Code:
Aanvang:
Tijd:

LMM003
Maandag 05-10-2020
9:00 tot 10:15 uur

Tai Chi voor gevorderden
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM0032
Woensdag 20-01-2021
20:30 tot 21:45 uur
10
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. W.W. Antersijn
€ 115,00
Zelf meenemen: dikke sokken,
balletschoenen of kungfu schoenen.
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Persoonlijke ontwikkeling & Communicatie

Deze cursus helpt u de eerste stappen te zetten
in de wereld van archieven en mogelijke andere
bronnen voor onderzoek naar uw familie(naam) en
familiegeschiedenis. Hoe pak ik dat aan? Hoe kom ik
aan betrouwbare gegevens? Voor de pauze de theorie
en erna gaat u op uw eigen laptop of tablet aan de
slag. Aan de hand van opdrachten zoekt u uit waar u
wat kunt vinden. Na deze 8 lessen zult u in staat zijn
om zelfstandig (online) onderzoek te verrichten.

Inzicht in het waarnemen, verwerken en produceren
van informatie.  
“Als je blijft denken zoals je altijd dacht en je doet
wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” (Albert
Einstein).
Wat doe en zeg je en wat is vervolgens het effect op
je binnen- en buitenwereld? Wat gebeurt er als je je
bewust wordt hoe je communiceert? Welke patronen
zijn er zichtbaar, wat zijn gevolgen en hoe zijn ze
ontstaan?   
Vragen die centraal staan tijdens deze avonden
waarin persoonlijke ontwikkeling en communicatie
onder de loep genomen worden. Bewust worden hoe
we informatie opnemen, verwerken en reageren.
Ontwikkeling door middel van NLP technieken.
Persoonlijke ontwikkeling & Communicatie

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM017
Maandag 12-10-2020
13:30 tot 15:30 uur
8
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. L.M. van der Hoeven
€ 144,00
Zelf meenemen: eigen laptop of tablet.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM007
Woensdag 14-10-2020
19:00 tot 21:30 uur
5 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. B. Schuijt
€ 112,00
Extra kosten: Werkboekje met opdrachten
€ 5,00 (contant en gepast) te betalen aan
de docent)

In 5 avonden wordt onderliggende informatie
afgewisseld met praktische oefeningen om de theorie
toepasbaar te maken.  
Doel van deze avonden: in beweging te komen, met
een frisse blik te kijken naar interne en externe zaken
om zo verandering aan te kunnen gaan. Daarnaast
ook mildheid en flexibiliteit creëren in communicatie
en gedrag voor jezelf en daarmee voor de wereld om
je heen.  
Wanneer je wilt en durft te veranderen, verandert de
wereld met je mee!  

Lifestyle, Mens & Maatschappij

Stamboomonderzoek voor beginners
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Triggerpoints

Latin Mix Solo

Nek/Schoudermassage

Pijnbestrijding en zelfbehandeling.
Heeft u weleens pijn(tjes) in het lichaam, waar
de huisarts, fysiotherapeut en/of specialist geen
duidelijke oorzaak voor aangeeft? Dan kan het heel
goed zijn dat u last hebt van een triggerpoint! Dat is
een lokale verkramping in een spier, die voor een
(uitstralende) pijn ergens anders in het lichaam kan
zorgen. In de workshop "Triggerpoints" gaat u bij
uzelf spierknopen opzoeken en proberen aan te
pakken met behulp van de docente. Ook mag u elkaar
daarbij helpen. De kleding blijft aan, maar het is wel
prettig om makkelijk zittende kleding aan te doen.
Met de kennis en vaardigheden die aan bod komen
in deze workshop kunt u een begin maken met de
zelfbehandeling thuis. Aan het begin van de workshop
krijgt u een gratis massagebal uitgereikt om de
triggerpoints mee te kunnen behandelen!

Muziek aan, ontspan, beweeg en geniet! De cursus
Latin Mix Solo is een kennismaking met de Latijns
Amerikaanse muziek- en dansstijlen Salsa, Merengue
en Bachata. De lessen zijn laagdrempelig en voor
iedereen toegankelijk. Danservaring is niet nodig. In
deze cursus dansen we voor de spiegel, tegenover
elkaar, in een kring of solo. Dus u heeft geen partner
nodig. Plezier staat centraal. Het is een uurtje lekker
bewegen en genieten van de muziek. Komt u gezellig
meedansen? Graag tot ziens!

In de nek en schouders kan veel spanning zitten.
Het is een dankbaar gebied om te masseren. Een
aandachtige massage kan verlichting geven. In deze
workshop leert u eenvoudige technieken, die in de
meeste omstandigheden bruikbaar zijn. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een tafel en een stoel, een zelf
meegebracht groot kussen en handdoeken. Geeft u
zich gezellig samen op, dan kunt u op elkaar oefenen.
Bent u alleen? Dan zoeken we tijdens de workshop
naar een geschikte oefenpartner.

Latin Mix Solo

Nek/Schoudermassage

Triggerpoints (pijnbestrijding en zelfbehandeling)
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

LMM005
Zaterdag 31-10-2020
9:00 tot 11:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. M. Igaz-Koolhaas
Prijs:
€ 22,00
Extra informatie: Trek makkelijk zittende kleding aan en neem
een flesje water, pen en papier mee.
Na afloop is er de mogelijkheid om materialen aan te schaffen
(denk aan een boek en massage hulpmiddelen). Hiervoor is het
handig contant geld mee te nemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:

Latin Mix Solo
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

LMM006
Maandag 02-11-2020
20:00 tot 21:00 uur
LMM0062
Maandag 11-01-2021
20:00 tot 21:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. E.S. Boerhout
€ 50,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

LMM004
Donderdag 05-11-2020
19:00 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. M. Igaz-Koolhaas
Prijs:
€ 21,00
Extra informatie:   Zelf meenemen: een flesje water, een set
handdoeken en een groot, stevig kussen
om tegenaan te leunen.

37
Het Heelal

Hoe gezonde vetten uw energieniveau verhogen en
u ook nog af kunt vallen. Dat klinkt vast voor veel
mensen tegenstrijdig. Wat vetten betreft zijn we jaren
op het verkeerde been gezet. We eten te weinig
goede vetten en zijn dikker, zieker en vermoeider
geworden. Gezonde vetten zijn echte energiegevers.
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht over hoe
gezonde vetten werken. Geef uzelf een `boost´door
naar deze avond te komen.

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.

VET Gezond!

Het Heelal

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

LMM013
Donderdag 05-11-2020
10:00 tot 11:45 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L.J. A. de Jong
€ 15,00

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

LMM018
Zaterdag 09-01-2021
10:00 tot 12:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. T.P.M. van Es
€ 90,00

Lifestyle, Mens & Maatschappij
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Sneller lezen en beter onthouden

Boekhouden voor iedereen

Kennismaken met Filosofie

Twee keer snetter lezen en drie keer beter onthouden.
Heeft u ook zo'n probleem met de enorme
hoeveelheid informatie die dagelijks op u afkomt?
Zou u ook tweemaal sneller willen kunnen lezen
en beter willen onthouden en informatie effectiever
kunnen terugroepen? 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. Ook geschikt voor jongeren vanaf ca.
17-18 jaar die bijv. vlak voor hun examens zitten of
gaan studeren en tijd voor het studentenleven willen
overhouden.
Voorkennis: cursisten moeten kunnen lezen.
Sneller lezen en beter onthouden

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

Deze lezing biedt een inleiding in de filosofie en is
daarmee uitermate geschikt als kennismaking voor
iedereen die al eens van filosofie heeft gehoord, maar
nog niet precies weet wat het is. Ook biedt deze lezing
iets nieuws voor wie al wel iets weet van filosofie
doordat ze een interactief element bevat.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM009
Dinsdag 10-11-2020
19:15 tot 21:45 uur
3
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. A. Velstra
€ 68,00
Extra kosten: € 5,00 voor e-book en
materialen; (contant en gepast) aan de docent
te betalen.

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

LMM008
Donderdag 14-01-2021
19:30 tot 21:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. P.G. Slager
Prijs:
€ 68,00
Extra informatie: Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie
& bedrijfsadministratie,
ISBN 978-90-01-87248-9, € 47,95.
Te bestellen bij https://www.noordhoffuitgevers.nl
Zelf meenemen: rekenmachine en kladblok.

Kennismaken met Filosofie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM015
Dinsdag 02-02-2021
19:30 tot 22:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. F.V. Schleicher
€ 22,00
Zelf meenemen: Pen en papier zijn handig
voor wie aantekeningen wil maken.
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Creatief schrijven

Haar invlechten voor beginners

Darmen zijn het hart van uw gezondheid. Heeft u
gezondheidsklachten luister dan vooral eens naar wat
uw darmen u te vertellen hebben. Zonder gezonde
darmen is vitaliteit en een goede gezondheid niet
mogelijk. Op deze avond wordt verteld hoe u uw
darmen gezond kunt houden, welke voedingsstoffen
belangrijk zijn en wat het belang is van vezels. Na de
pauze besteden we tijd aan het lezen van etiketten op
voeding want is het nu vulling of is het voeding?

‘Als je een krantenlezer niet tussen de ogen raakt
met je eerste zin, dan is er geen reden meer om een
tweede zin te schrijven’ zei Arthur Brisbane. In deze
cursus leert u niet alleen goede openingszinnen te
schrijven maar ook de rest van een verhaal. Iedere
bijeenkomst bestaat uit oefeningen om uw creativiteit
op gang te brengen, het oefenen van een specifieke
vaardigheid (variatie in taalgebruik, precies zijn,
associëren, nauwkeurig kijken) en natuurlijk vooral
schrijven. Verschillende genres komen aan bod:
verhaal, column, verslag, dagboek en dichtvormen.
U krijgt praktische tips. Leren door doen en luisteren
naar elkaar.
Vereiste voorkennis: geen

Haar invlechten is dé mode bij kinderen en
volwassenen met lang haar. U leert de technieken
invlechten, opvlechten, vissegraat en waterfall. Er zijn
kapperskoppen aanwezig om op te oefenen.

Creatief schrijven

Haar invlechten voor beginners

Darmpraat

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

LMM011
Woensdag 10-02-2021
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L.J. A. de Jong
€ 18,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

LMM016
Maandag 08-03-2021
19:30 tot 22:00 uur
8
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. B.J.A. Leferink
Prijs:
€ 180,00
Extra informatie: Meenemen: pen en papier, laptop of IPad.
Cursisten krijgen na afloop een digitale handleiding.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

LMM014
Zaterdag 20-03-2021
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. S. van Leeuwen
€ 18,00
Zelf meenemen: haarborstel en
haarelastiekjes.
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Darmpraat

Kunst & Cultuur

40

Kunst & Cultuur
De Verenigde Staten ______________________
Rome, veelzijdig en altijd verrassend _________
Viva La Frida ____________________________
Hofjes en poortjes van Gouda_______________
Engelse Middeleeuwen: De grootse 13e eeuw _
Rafaël - Portret van een gigant ______________
Hommage aan Charles Aznavour ____________
Gouda en de Goudse Glazen________________
Leven en werk van Gustav Klimt _____________
Opstand en verzet in het Franse chanson ______
Het Florence van de Medici’s _______________
Romeinen langs de Rijn ____________________
Jacques Brel of de intensiteit van een leven ____
Etruskische Legenden _____________________

39
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45

Acht eeuwen Goudse geschiedenis __________
Johann Sebastian Bach ____________________
Jan van Eyck, een optische revolutie__________
Siena - De subtiele harmonie _______________
Jeroen Bosch ____________________________
Archeologie van Ierland ___________________

45
45
46
46
47
47

41

Kunst & Cultuur
Rome, veelzijdig en altijd verrassend

Viva La Frida

In deze cursus wordt in grote lijnen de geschiedenis
van de Verenigde Staten behandeld. Vervolgens wordt
ingegaan op de bijzondere politieke structuur van de
Verenigde Staten. Natuurlijk wordt ook de verkiezingen
besproken en het laatste daaromtrent. Voor iedereen
die meer wil begrijpen van dit bijzondere land en de
altijd weer fascinerende verkiezingen.

In deze cursus worden drie zeer belangrijke perioden
uit de rijke geschiedenis van Rome behandeld:
Romeinse Keizertijd, Renaissance en Barok. Aan bod
komen machtige opdrachtgevers (keizers, pausen,
kardinalen, adellijke families), beroemde architecten
(Michelangelo, Bramante, Alberti, Borromini) en
begenadigde kunstenaars (Rafaël, Michelangelo,
Bernini, Pietro da Cortona). Niet alleen architectuur,
schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook aspecten
van het dagelijkse leven en bijzondere anekdotes
passeren de revue. U maakt kennis met bekende
en minder bekende bezienswaardigheden middels
talloze, kleurrijke illustratieve afbeeldingen. Na deze
cursus wilt u beslist (weer) afreizen naar de Eeuwige
stad. Lees meer op onze website.

Frida Kahlo. Viva la Frida' Het Drents Museum te
Assen organiseert in 2020 het grootste project in de
geschiedenis van het museum: een tentoonstelling
over de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo (19071954). Het voornamelijk autobiografische werk van
Kahlo wordt geschaard onder het magisch realisme
en kenmerkt zich door het gebruik van felle kleuren en
van motieven uit de Mexicaanse folklore. Aan de hand
van circa 145 werken uit twee Mexicaanse collecties schilderijen en tekeningen uit de collectie van Museo
Dolores Olmedo en persoonlijke objecten uit de
collectie van Museo Frida Kahlo - wordt een overzicht
gegeven van het leven en het werk van Frida Kahlo.
De werken uit genoemde collecties zijn niet eerder
samen tentoongesteld en de meeste werken van
Kahlo zijn niet eerder in Nederland te zien geweest.
Daarmee is de tentoonstelling in alle opzichten een
primeur. De expositie is te zien van 10 oktober 2021
t/m 27 maart 2022.

Rome, veelzijdig en altijd verrassend

Viva La Frida

De Verenigde Staten, geschiedenis,
politiek en verkiezingen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN012
Dinsdag 06-10-2020
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. M.A. van Nunen
€ 35,00

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

KUN017
Woensdag 07-10-2020
20:00 tot 22:00 uur
3
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. H.C.W. Permeke
€ 45,00

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

KUN004
Donderdag 15-10-2020
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L. Le Blanc
€ 15,00

Kunst & Cultuur

De Verenigde Staten, geschiedenis, politiek, verkiezingen
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Hofjes en poortjes van Gouda

Engelse Middeleeuwen: De grootse 13e eeuw

Hofjes spreken door hun verborgen ligging achter
mooie toegangspoorten die op een rijke geschiedenis
duiden, bij veel mensen tot de verbeelding. In deze
cursus kunt u meer horen over het ontstaan van die
schilderachtige plekken, en dan specifiek in Gouda.
Maar daarmee is niet alles gezegd. Was het leven wel
zo mooi als de eerste indrukken ons doen geloven?
U hoort er alles over op de cursusavond en tijdens de
bijbehorende stadswandeling.

In de 13e eeuw vonden grote veranderingen plaats
in Engeland. Van de eerste grondwet; de Magna
Carta tot het eerste parlement in Westminster Hall
met ook vertegenwoordigers uit niet adellijke kringen.
Van de wetgeving in het Latijn en Frans tot die in het
Engels; voor iedereen toegankelijk gemaakt. Van
een Franstalige dominantie tot een nationalistische,
soms nietsontziende, Engelse onder koning Edward
I. Engeland werd langzamerhand een natie waar men
in Europa rekening mee diende te houden, ook op
theologisch en wetenschappelijk gebied.”

Engelse Middeleeuwen: De grootse 13e
eeuw
Hofjes en poortjes van Gouda
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

KUN010
Dinsdag 27-10-2020
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. E.C. de Haan-Zijlstra
€ 35,00
De wandeling is op zaterdag 31 oktober van
10:00-12:00 uur.
Startpunt van de wandeling: Voor de Waag.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

KUN005
Maandag 02-11-2020
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. J.P.W.M. Smeets
€ 18,00
Om e.e.a. nog eens rustig te kunnen nalezen
wordt bij de cursus een boekje aangeboden
voor € 12,00 met een uitgebreidere tekst
waarop de lezing is gebaseerd.

43

43

Mens & Maatschappij

Hommage aan Charles Aznavour

Rafaël - Raffaello Sanzio is zijn echte naam - behoort
samen met Leonardo da Vinci en Michelangelo tot
de triade van de belangrijkste kunstenaars van de
Italiaanse Renaissance. Als wonderkind onderscheidt
hij zich meteen vanwege zijn enorme talent, zijn
capaciteiten om de stijl van zijn meesters snel te
leren en te transformeren. Hij heeft ook buitengewone
vaardigheden om altijd op het juiste moment en op de
juiste plaats te zijn en hij is een uitstekende manager
van zichzelf. Hoewel zeer jong, bouwt hij in zeer
korte tijd een onaantastbare reputatie op en heeft
hij toegang tot de belangrijkste opdrachten. In deze
lezing analyseren wij de fundamentele aspecten van
zijn artistieke productie die, ondanks zijn korte en
mysterieuze leven, altijd van uitzonderlijk niveau is
gebleven

Een lezing over het bijzondere verhaal van een
Armeense migrantenzoon die een wereldberoemde
zanger werd. Charles Aznavour bracht in zijn carrière
1.200 liedjes voort, waaronder de klassiekers La
Bohème en Hier encore. Zijn levensmotto moet wel
“Forcer le destin” zijn geweest, het lot bezweren. Hij
had alles tegen om te worden wat hij geworden is.
De lezing gaat over zijn leven, zijn inspiratiebronnen,
zijn engagement, zijn teksten, muziek en de films van
de grote regisseurs Truffaut, Schlöndörf en Chabrol
waarin hij speelde. Hij werd de laatste chansonnier
genoemd, de migrantenzoon die in kleine cabarets zijn
carrière begon en door Edith Piaf werd ontdekt. Voor
de lezing is de kennis van de Franse taal niet nodig en
de liefde van het Franse chanson een pré.

Rafaël - Portret van een gigant

Hommage aan Charles Aznavour

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

KUN008
Donderdag 05-11-2020
19:00 tot 21:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. A. Maddalena
€ 15,00

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

KUN016
Zaterdag 07-11-2020
9:30 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L.R. Mimouni
€ 19,00

Kunst & Cultuur

Rafaël - Portret van een gigant
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Gouda en de Goudse Glazen

Leven en werk van Gustav Klimt

De Goudse Glazen van de Sint Janskerk spreken al
eeuwen tot de verbeelding, en dat is precies waar
ze voor bedoeld zijn. Tijdens deze lezing horen we
van de betekenis van de Glazen met afbeeldingen
uit de bijbelse en vaderlandse geschiedenis. Wie
waren de schenkers van al dat moois en hoe werden
ze eigenlijk gemaakt? Aan de hand van de Goudse
glazeniers Wouter en Dirk Crabeth zullen we de
mooiste schatten van de grote stadskerk als het ware
onder de loep nemen en tijdens de wandeling op
zaterdag ook in het echt gaan bekijken.
Voor deze lezing is geen voorkennis vereist, maar met
enige Bijbelkennis is deze lezing nog leuker.

Gustav Klimt. Geïnspireerd door Monet, Van Gogh
en Matisse. De Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt
(1862-1918) leefde en werkte ten tijde van de artistieke
bloeiperiode in het Wenen van het belle époque. Klimt
is een representant van het Symbolisme en werd met
name bekend door zijn latere werk, dat zich kenmerkt
door decoratief ornamentalisme en suggestieferotische symboliek. Het Van Gogh Museum
organiseert een overzichtstentoonstelling over Gustav
Klimt, waarbij de invloeden van de internationale
avant-gardekunst op Klimts oeuvre inzichtelijk worden
gemaakt: van Whistler en Toorop, via Monet en Rodin,
tot Van Gogh en Matisse. Maar liefst 50 werken van
Gustav Klimt en 50 werken van tijdgenoten komen
naar Amsterdam.

Gouda en de Goudse Glazen
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

KUN009
Dinsdag 10-11-2020
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. E.C. de Haan-Zijlstra
Prijs:
€ 35,00
Extra informatie:   De wandeling is op zaterdag 14 november
van 10:00-12:00 uur.
Startpunt voor de wandeling: Voor de Sint
Jan, onder de toren.
Entree Sint Janskerk (€ 7,50) is niet in de prijs
inbegrepen (gratis met museumjaarkaart)

Leven en werk van Gustav Klimt
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN003
Dinsdag 10-11-2020
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L. Le Blanc
€ 15,00

45
Het Florence van de Medici's

Deze chansons hebben een historische of
maatschappelijke context. Alle teksten worden
ingeleid, vervolgens in het Nederlands vertaald en
tenslotte beluisterd. Ook de zanger en/of tekstschrijver
worden in de inleiding belicht. Met deze reeks zal de
luisteraar heel snel beseffen dat het Franse chanson
vaak in gesprek gaat met de geschiedenis en een
weerspiegeling wordt van de samenleving van een
gegeven moment.

Als bakermat van de Renaissance biedt Florence een
ongelooflijke schat aan bouwkunst, schilderkunst,
beeldhouwkunst en kunstnijverheid. Verantwoordelijk
hiervoor waren o.a. baanbrekende architecten
als Brunelleschi (koepel van de kathedraal en het
beroemde Vondelingenhospitaal), beeldhouwers als
Donatello en schilders als Fra Angelico. Michelangelo
heeft er ook zijn sporen achtergelaten. Ook aspecten
van de volkscultuur en opzienbarende anekdotes
komen aan bod.Met name de familie De Medici heeft
haar stempel op het 15e- en 16e-eeuwse Florence
gedrukt. Niet alleen zij, maar ook vermogende
kooplieden investeerden in fraaie paleizen en gaven
opdracht voor de decoratie van kerken. Zelfs de
machtige gilden lieten zich niet onbetuigd. De eerste
kunstacademie in Europa ontstond in Florence.

Opstand en verzet in het Franse chanson
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN015
Zaterdag 21-11-2020
9:30 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L.R. Mimouni
€ 19,00

Kortom, een bloeitijd van kunst en cultuur.De
presentaties worden geïllustreerd met vele kleurrijke
afbeeldingen en verhelderende achtergrondinformatie.
De cursus is ideaal als voorbereiding op een bezoek
aan Florence of het ophalen van mooie herinneringen.
Het Florence van de Medici's
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN018
Zaterdag 12-12-2020
9:30 tot 11:45 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. H.C.W. Permeke
€ 35,00

Kunst & Cultuur

Opstand en verzet in het Franse chanson
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Romeinen langs de Rijn

Jacques Brel of de intensiteit van een leven

Vanaf het midden van de eerste eeuw n.Chr. vormde
de Rijn in ons land de grens van het Romeinse Rijk.
De Romeinen bouwden forten langs de rivier om hun
grens te bewaken. In de forten woonden Romeinse
soldaten, die afkomstig waren uit alle delen van het
Romeinse Rijk. In fort Vechten woonde bijvoorbeeld
een man, die geboren was in Algerije. Een Romeins
soldaat was 20 tot 25 jaar in dienst. Hij mocht officieel
niet trouwen, maar de meeste soldaten hadden wel
een vrouw en kinderen. Zij woonden in dorpjes, die
naast de forten lagen. Resten van de Romeinse
forten en deze dorpjes zijn de afgelopen eeuw op veel
plaatsen langs de Rijn opgegraven. Omdat de forten
in behoorlijk natte gebieden lagen, zijn veel bijzondere
vondsten bewaard gebleven, waaronder leren
sandalen en houten kinderspeelgoed. 300 van deze
vondsten zijn te zien op de tentoonstelling Romeinen
langs de Rijn, die komend jaar in het Rijksmuseum
van Oudheden te zien is.

Ruim 40 jaar na zijn dood, wordt de naam van
Jacques Brel nog steeds als eerste genoemd bij de
grote namen van het Franse chanson. Zijn répertoire
blijft raken door de intensiteit van de gevoelens
en door zijn scherpe observaties. Ook blijft Brel
fascineren door de keuzes die hij zijn levenslang
durfde te nemen. In deze reeks van “Zes weken met
Brel”, nemen wij zijn chansons onder de loep. Alle
grote thema’s krijgen aandacht: kindertijd, idealen
en desillusies, vrouwen, vriendschap, zijn blik op de
mens, God, ouderdom en de dood. Uiteraard wordt
ook zijn “Belgitude” besproken. Toen hij op 37-jarige
leeftijd stopte met optreden, ging hij acteren. Ook als
acteur was hij indrukwekkend en daarom wordt deze
serie met een film afgesloten. Alle chansons en de
film worden in het Nederlands ingeleid. Voor deze
cursus is kennis van de Franse taal niet noodzakelijk.
De teksten van de chansons worden aan de cursisten
uitgereikt bij aanvang van de cursus.
Jacques Brel of de intensiteit van een
leven

Romeinen langs de Rijn
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN001
Donderdag 03-12-2020
10:00 tot 12:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. D. de Wild
€ 30,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

KUN013
Zaterdag 09-01-2021
9:30 tot 12:00 uur
7
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. L.R. Mimouni
€ 149,00
De laatste les is op donderdag 18 februari
i.p.v. zaterdag 20 februari.
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Acht eeuwen Goudse geschiedenis

Johann Sebastian Bach

Etruskische Legenden - De zoektocht naar het
verborgen goud.

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 wandeling is op zaterdag 13 februari van 10:0012:00 uur.

Johann Sebastian Bach - Componist van de Matthäus
Passion en van?

Acht eeuwen Goudse geschiedenis

Johann Sebastian Bach

In het gebied tussen Lazio, Umbrië en Toscane
overleven nog volksverhalen en legenden over de
mysterieuze beschaving van de Etrusken. Dankzij
deze verhalen zal een zorgvuldige reconstructie
geleidelijk toegang bieden aan een schat aan
fascinerende verborgen informaties.

Etruskische Legenden- De zoektocht
naar het verborgen goud
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN006
Zaterdag 16-01-2021
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. A. Maddalena
€ 15,00

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

KUN011
Dinsdag 09-02-2021
19:30 tot 21:30 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. E.C. de Haan-Zijlstra
€ 35,00
De wandeling is op zaterdag 13 februari
van 10:00-12:00 uur.
Startpunt wandeling: voor de Waag.

Dat de bekende Matthäus Passion, een lijdensverhaal
op muziek, is geschreven door componist J.S. Bach is
waarschijnlijk wel bekend. Hij was toen gerespecteerd
cantor in Leipzig, getrouwd en vader van vele
kinderen. Wist u dat de jonge Johann Sebastian
met heel andere zaken bezig was? Afkomstig uit
een muzikaal gezin, maar door de vroege dood van
beide ouders al op jonge leeftijd wees geworden. De
muzikale jongen vertoonde rebelse trekjes, wat hem
af en toe duur kwam te staan. Maar altijd hield de
muziek hem op de been, met onwaarschijnlijk mooie
en nog altijd vaak uitgevoerde werken als resultaat.
Hoe deze jonge Johann Sebastian kon uitgroeien tot
de componist van zowel complexe als geliefde muziek
gaan we beluisteren op deze cursusavond. Muzikale
voorkennis is niet nodig.
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

KUN014
Zaterdag 06-03-2021
10:00 tot 12:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. E.C. de Haan-Zijlstra
Prijs:
€ 18,00
Extra informatie: Deelnemers van deze lezing ontvangen
€ 7,50 korting op de toegangsprijs voor de uitvoering van de
Matthäus Passion door Toonkunst Gouda op 12 maart 2021.

Kunst & Cultuur

Etruskische Legenden

Kunst & Cultuur
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Kunst & Cultuur
Jan van Eyck, een optische revolutie

Siena - De subtiele harmonie

Jan van Eyck heeft in de vijftiende eeuw een nooit
eerder vertoond naturalisme geïntroduceerd in de
schilderkunst. Zijn kunst is niet, zoals zestiende
eeuwse kunstcritici suggereerden, uit de lucht komen
vallen, maar was geïnspireerd door de miniatuurkunst
uit het einde van de veertiende eeuw. Ook de
symboliek in zijn schilderijen was stevig ingebed in
vijftiende eeuwse maatschappij. Deze lezing gaat in
op de weinige gegevens die bekend zijn over Jan van
Eyck en geeft een toelichting op een groot deel van
zijn vaak adembenemende schilderijen.

Siena, nu bekend als de stad van de Palio, was
een van de belangrijkste Italiaanse steden van de
Middeleeuwen. Maar de Palio is slechts de top van
een ijsberg die de schoonheid, het unieke culturele
erfgoed en het mysterie onthult van een stad die
nog steeds intact blijft in haar structuur, universele
symbolen, in de balans tussen haar delen en vooral in
haar geest.

Jan van Eyck, een optische revolutie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN019
Woensdag 10-03-2021
19:30 tot 21:30 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. C.J. Bertsch
€ 15,00

Siena - De subtiele harmonie
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN007
Dinsdag 16-03-2021
19:00 tot 21:00 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. A. Maddalena
€ 18,00
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Archeologie van Ierland

Jeroen Bosch, over duivels, dronkenlappen en ander
gespuis.

Al meer dan 10.000 jaar wonen er mensen in
Ierland. Zij hebben vele sporen nagelaten. In deze
cursus gaan we op zoek naar de belangrijkste
archeologische vondsten van het eiland. Rond 3000
v.Chr. bouwden de bewoners van Ierland graven van
enorme stenen, die bedekt werden met grote heuvels
(in Nederland zou je het hunebedden noemen).
Bijzonder is dat in deze graven gedecoreerd werden
met in steen gehakte spiralen en andere motieven. In
deze graven werden vele mensen bijgezet. Zo’n 2000
jaar later werden er nog steeds stenen opgericht in
Ierland, maar nu waren het steencirkels en rijen, die
vlakbij de graven stonden. De mensen werden niet
meer allemaal in één graf begraven, maar kregen een
eigen graf. Ierland is rijk aan goud: in de rijkste graven
zijn grote gouden sieraden gevonden. Wanneer de
Kelten naar Ierland kwamen is niet bekend, maar
vanaf de derde eeuw v.Chr. is het door de vondst van
prachtig versierde bronzen en gouden voorwerpen
in Keltische stijl duidelijk dat in ieder geval een deel
van Ierland door Kelten bewoond werd. In Ierland
hebben Middeleeuwse monniken de verhalen van
de Keltische cultuur opgeschreven: samen met de
verhalen uit Wales zijn het de enige herinneringen
aan de Keltische mythen die bewaard gebleven zijn.
Een aantal van deze verhalen komen in de cursus
aan de orde. Vanaf de 9e eeuw vielen Vikingen
Ierland binnen. In Dublin is een stad uit die periode
teruggevonden.

Deze lezing belicht de twee belangrijke aspecten van
het werk van Jeroen Bosch. Op de eerste plaats het
dagelijkse leven, door hem onder meer gevisualiseerd
door dronkenlappen, dieven en flessentrekkers.
Daarnaast kennen we de schilder vooral van de meest
vreemdsoortige duivelse wezens. Wat waren zijn
inspiratiebronnen en wat bedoelde hij ermee. Deze
lezing hoopt u iets wijzer te maken over het raadsel
Jeroen Bosch.

Jeroen Bosch, over duivels,
dronkenlappen en ander gespuis
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN020
Woensdag 17-03-2021
19:30 tot 21:39 uur
1
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. C.J. Bertsch
€ 15,00

Archeologie van Ierland
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:
Docent:
Prijs:

KUN002
Donderdag 01-04-2021
10:00 tot 12:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. D. de Wild
€ 30,00

Kunst & Cultuur

Jeroen Bosch
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Computer & Fotografie
Fotografie voor gevorderden

Heeft u een fotocamera en heeft u het gevoel dat u
hier geen optimaal gebruik van maakt, of bent u niet
tevreden over de foto's die u hiermee maakt, dan
kan deze cursus veel verheldering geven. Er wordt
aandacht besteed aan de techniek, zoals
camera en objectieven, onderwerpkeuze,
opnametechniek (diafragma en sluitertijden),
verlichting en contrast. Hierbij gaat het altijd om het
creatieve resultaat in de foto. Andere onderdelen
van de cursus zijn compositie en kleurgebruik,
beeldtaal en presentatie. De cursist werkt thuis aan
de hand van opdrachten. Het resultaat wordt in de
les besproken. Een eigen camera  (spiegelreflex,
of systeemcamera met mogelijkheid tot handmatig
scherpstellen en belichting instellen) is vereist.

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.

Fotografie voor beginners
Code:
Aanvang:
Tijd:

COM008
Maandag 28-09-2020
19:30 tot 21:30 uur

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

COM0082
Maandag 08-02-2021
19:30 tot 21:30 uur
8 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. M. de Groot
Prijs:
€ 160,00
Extra informatie: Extra kosten: € 10,00 voor de syllabus;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
Meenemen: eigen camera, een goede foto door de cursist
gemaakt op USB-stick.

Fotografie voor gevorderden
Code:
Aanvang:
Tijd:

COM009
Woensdag 30-09-2020
19:30 tot 22:00 uur

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

COM0092
Woensdag 20-01-2021
19:30 tot 22:00 uur
6 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. E. Hartsuiker
€ 150,00

Computer & Fotografie

Fotografie voor beginners
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Computer & Fotografie

Photoshop 'mijn workflow'
De eigenlijke foto wordt pas gemaakt in de donkere
kamer. Dat vonden wij vroeger en eigenlijk is dat nog
steeds zo. Niet iedereen was in het bezit van een
doka, toch werd iedere foto bewerkt, maar dan bij de
fotograaf. Zo kon het gebeuren dat u van hetzelfde
negatief 3 verschillende afdrukken terug kreeg. Nu
we digitaal fotograferen ligt het bewerken wel in
ieders bereik en kunt u de foto verbeteren, zoals we
dat vroeger in de doka ook al deden. Ik noem dit
geen bewerken, maar verwerken. In deze cursus
werken we volgens de workflow van de docent. Na
deze cursus kunt u de foto optimaal verwerken, zoals
kleur- en contrastbeheer, verscherpen, selecteren,
lay-out, afdrukken en plaatsen op internet. Maar
ook bewerken, zoals het toepassen van filters,
retoucheren, beeld verwijderen en toevoegen. We
beginnen met het RAW-format en gaan werken in
lagen met maskers. In de cursus laat ik middels een
beamer zien, hoe u met Adobe Photoshop om moet
gaan. Thuis probeert u het geleerde uit, reken op
minimaal een dagdeel. Ik ga ervan uit dat u in het
bezit bent van Adobe Photoshop. We werken met
het amateurprogramma Adobe Photoshop Elements.
U kunt de cursus volgen met een professionele
Photoshopversie zoals Adobe Photoshop CC, in dat
geval zult u meer zelf uit moeten zoeken omdat het
soms net even anders werkt. De basisprincipes zijn
voor elk Adobe Photoshop programma hetzelfde.

Excel voor starters
Vereiste: De cursist dient in het bezit te zijn van een
Adobe Photoshop programma. Heeft u nog geen
Adobe Photoshopprogramma, dan kunt u Elements
voor ongeveer 100 Euro kopen.

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.

Photoshop 'mijn workflow'
Code:
Aanvang:
Tijd:

COM010
Maandag 05-10-2020
19:30 tot 21:30 uur

Photoshop 'mijn workflow'
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM0102
Maandag 15-02-2021
19:30 tot 21:30 uur
8 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. M. de Groot
€ 160,00
Extra kosten: € 10,00 voor de syllabus;
(contant en gepast) aan docent te betalen.

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

COM002
Woensdag 28-10-2020
19:30 tot 21:30 uur
6
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Dhr. H. Maaskant
Prijs:
€ 100,00
Extra informatie:   ECDL Module 4 Spreadsheats met Excel
2016, € 21,00.
Zelf aanschaffen via http://www.instruct-webshop.nl/WebwinkelProduct-143400893/ECDL-module-4-Excel-2016.html
Eigen laptop meenemen met windows en verlengsnoer.
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Videofilmen en Monteren

In deze cursus leert u teksten op te maken met de
standaard tekstverwerker in Windows 10. U hoeft
geen Office pakket aan te schaffen of te hebben
om deel te nemen. Aan de hand van het WordPadprogramma (dat op iedere Windows-pc al aanwezig is)
maken we u vertrouwd op uw toetsenbord en u leert
de eerste beginselen van tekstverwerken.De cursus
is bedoeld voor mensen die al wel gebruik maken van
Windows 10 zoals internetten mailen. U kunt foto's
opslaan en openen.Na afloop van de cursus kunt u:
Een brief maken. In een tekst knippen en plakken.
Lettertypes en formaten aanpassen.Plaatjes aan een
tekst toevoegen. Lijsten met opsommingstekens of
nummering opmaken. Documenten omzetten naar
PDF. Documenten op de juiste plek opslaan en weer
terugvinden. Gebruik maken van handige sneltoetsen
Documenten printen en versturen.

Een inleidende cursus voor het Videofilmen en
Monteren. In deze cursus worden de basisbeginselen
van het videofilmen en het vervolgens monteren
van de gemaakte beelden behandeld. Hoe maak je
een videoverhaal boeiend? Hoe maak je spannende
beelden? Hoe monteer je de beelden tot een
interessante film? Allemaal aspecten die in deze
cursus aan de orde komen. Ook zal er aandacht
zijn voor montage software en worden enkele
voordelige maar toch toereikende montage pakketten
geïntroduceerd. Deze cursus is gericht op beginnende
filmers. Er is geen speciale voorkennis nodig. Wel
gaan we uit van warme belangstelling voor het filmen.

Vereiste voorkennis: Basiskennis Windows.
Basis Tekstverwerken met Windows 10
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM004
Woensdag 04-11-2020
10:00 tot 12:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. H. Maaskant
€ 35,00
Zelf meenemen: eigen laptop met Windows 10
en verlengsnoer.

Videofilmen en Monteren
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

COM005
Woensdag 06-01-2021
19:30 tot 22:00 uur
4 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. A.G. Brunt
Prijs:
€ 95,00
Extra informatie: De montage software is gratis en wordt de
eerste les op uw laptop geïnstalleerd.
Zelf meenemen: video camera (dit kan ook
een mobiel zijn als u daarmee filmt) en een
eigen laptop en verlengsnoer.
De derde les is een buitenles van 13:30-17:00 uur.
Startpunt wordt in de les bepaald.

Computer & Fotografie

Basis Tekstverwerken met Windows 10
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Computergebruik voor beginners

Computer & Fotografie

In de Computercursus voor beginners leert u op een
rustige manier omgaan met de computer. U raakt
vertrouwd met Windows 10, de bediening, instellingen
en het onderhoud. Veelgebruikte computerbegrippen
worden uitgelegd. Onderstaande onderwerpen komen
tijdens deze lessen aan de orde:
BASISHANDELINGEN IN WINDOWS 10
Werken met het bureaublad, het menu.
De aansluitingen.
Weken met de muis, het toetsenbord en vensters.
Verkennen van de aanwezige programma's
Controleren van de veiligheid.

Maak uw eigen website: WordPress voor beginners!
De startpagina kiezen en standaard zoekmachine
kiezen.
Werken met meer tabbladen, favorieten en de leeslijst
en webnotitie
E-MAIL
Kennismaken met de e-mail.
Een mail versturen en ontvangen.

BESTANDSBEHEER
Tekst maken, indelen en opmaken
Bewaren en terugvinden van teksten.
Werken met de cloud.
De Windows verkenner.
Mappen en bestanden op de computer.
Kopiëren, verplaatsen en wissen van bestanden zoals
foto's.
INTERNET
Aansluiten op WIFI
Werken met Microsoft Edge.

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

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM003
Dinsdag 12-01-2021
19:30 tot 21:30 uur
5
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. H. Maaskant
€ 85,00
Eigen laptop meenemen met windows en
verlengsnoer.

WordPress is het meest gebruikte en gebruiksvriendelijke content managementsysteem voor het
maken van websites. Met WordPress bouwt u 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 u stap voor stap mee naar de
realisatie van uw website. 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 (met verlengsnoer) is
noodzakelijk.
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.
Maak uw eigen website: WordPress voor
beginners!
Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

COM001
Dinsdag 12-01-2021
20:00 tot 22:00 uur
5
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Mw. M.Pelkman
€ 85,00
Extra kosten: € 5,00 voor een reader,
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
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Culinair
Snijtechnieken

Tapa's

Leren snijden met een echt koksmes blijft vaak een
uitdaging. Ik zie vaak in de kooklessen mensen
snijden met verschillende messen, maar voor de
echte hobby kok is het erg handig om op de juiste
manier te leren snijden, met de juiste messen.
Hakken, 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, professioneel opgemaakt en
natuurlijk de vaardigheid om op zijn “koks” te snijden.
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.

Tapas zijn typisch Spaans en een van de meest
verrukkelijke onderdelen van de Spaanse keuken.
Ze vormen een gekoesterde aloude traditie. Allemaal
kleine hapjes waarbij het accent ligt op het gebruik
van ingrediënten uit het mediterrane gebied. Op deze
cursusavond maken we in groepjes verschillende
soorten tapas. Na afloop worden de gerechten
gezamenlijk opgegeten. Aan het eind van de
cursusavond krijgt u de recepten mee, zodat u thuis
de heerlijke tapa’s nog eens na kan maken. Ook wordt
het boekje digitaal toegestuurd.

Culinair

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

CUL009
Woensdag 07-10-2020
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
Extra kosten: € 10,00 voor
ingrediënten en kopieerkosten;
(contant en gepast) aan docent te betalen.
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 of deze
goed scherp is.

Tapa's

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

CUL005
Woensdag 28-10-2020
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
Extra kosten: € 13,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort, theedoek en bakjes om hapjes die
over zijn mee naar huis te nemen.
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Koffie training

Amuses

Wijnproeverij

Ga mee op koffieavontuur en maak kennis
met de nieuwste zetmethoden met de mooiste
koffiespecialiteiten uit diverse landen. Wat dacht u
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 maakt
u uw eigen koffie. Wilt u het aroma van de koffie
leren proeven, dan gaan we cuppen. Dit is ruiken,
korst breken, slurpen en kunnen omschrijven wat u
proeft. In de laatste les komen de Barista-kneepjes
aan bod. Op een professionele pistonmachine (E61
groep) leert u de beginselen van een goede espresso
en cappuccino maken. Wij nemen u graag mee op
koffieavontuur waardoor uw hart sneller gaat kloppen!

Een nieuwe Amuse les met weer allemaal kleine,
eetlustopwekkende, hapjes die voor een luxe menu of
borrelhapje geserveerd kunnen worden. Leuk voor de
feestdagen als voorgerecht of gewoon als een klein
hapje. Een leuke leerzame les vol met kooktechnieken
tips en garneertechnieken. We koken in groepjes en
elk groepje maakt verschillende 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.

Iedereen kan wijnproeven! Net zoals we kunnen zien
en horen, kunnen we ook allemaal ruiken en proeven.
Deze wijnproefcursus is bedoeld voor mensen die
van een lekker glas wijn houden en er iets meer van
willen weten. Net zo goed voor de beginnende als
voor de enigszins gevorderde wijnliefhebber. Per keer
schenk ik 5 wijnen, vergezeld van kleine hapjes en
prachtige fotopresentaties van wijngebieden. We leren
de smaken kennen van de witte Sauvignon Blanc,
Riesling en Chardonnay, maar ook van Johanniter
en Solaris; van de rode Pinot Noir, Syrah, Merlot en
Cabernet-Sauvignon, maar ook van Pinotin en regent.
Als vinoloog maak ik u wegwijs in deze smakelijke
wereld!

Amuses

Wijnproeverij

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

CUL015
Donderdag 29-10-2020
19:30 tot 21:30 uur
2
Winkel Simon Levelt , Korte Tiendeweg 22,
Gouda
Docent:
Mw. A.E.D. van der Nagel
Prijs:
€ 32,00
Extra informatie:   Extra kosten: € 5,00 voor ingrediënten;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.

CUL004
Woensdag 11-11-2020
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
Extra kosten: € 14,00 voor ingrediënten
en kopieerkosten; (contant en gepast) aan
de docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort, theedoek en bakjes om
hapjes die over zijn mee naar huis te nemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

CUL020
Woensdag 18-11-2020
19:30 tot 22:00 uur
3 (eens per twee weken)
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Docent:
Mw. E.M. Groot
Prijs:
€ 80,00
Extra informatie:   Extra kosten: € 45,00 voor te proeven wijnen
en hapjes (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: eigen wijnglas en waterglas.

Culinair

Koffie training

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

Culinair
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Culinair
Desserts

Vegetarisch

Ontdek de wereld van gedistilleerde drank

Een goed geslaagd dessert is altijd een prima
afsluiting van een zelfgemaakte feestelijke maaltijd.
In deze nieuwe les gaan we nieuwe verrassende
desserts maken die zeker de moeite waard zijn.
Zeker met de feestdagen in het verschiet. 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 kunnen overige
natuurlijk worden meegenomen. Natuurlijk krijgt u
het receptenboekje mee en zal na de les ook digitaal
worden toegezonden.

Een keertje zonder vlees of vis is op het moment erg
in trek. Als u meer inspiratie op wilt doen met het
vegetarisch koken is deze kookles iets voor u. Geen
kant en klare vlees vervangers maar alles lekker vers
zelf maken. Deze avond maken we gerechten waarbij
u inspiratie op kunt doen om de vegetarische maaltijd
nog aantrekkelijk te maken. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen koken we verschillende menu’s
waarbij het gebruik van verschillende ingrediënten en
technieken aan de orde komen. Na afloop worden de
gerechten gezamenlijk opgegeten. Natuurlijk krijgt u
het receptenboekje mee en zal na de les ook digitaal
worden toegezonden.

Iedereen heeft wel natuurlijk wel eens gehoord van
gin, whisky, cognac en wodka. Maar wist u dat dit
slechts een kleine greep is uit de enorme hoeveelheid
gedistilleerde dranken die er voorhanden zijn? En
dat er binnen deze dranken enorm mooie en lekkere
producten te koop zijn? Wat dacht u van een paar
jaar op vat gerijpte tequila? Een lekkere kruidige
aquavit? Een stevige moutwijnjenever? Of een met
vele specerijen gemaakte chartreuse? In deze 2
daagse cursus nemen we u mee in de wereld van
gedistilleerde dranken. We behandelen de vele
aspecten die bij het distilleren aan de orde komen. We
staan stil bij de verschillende soorten gedistilleerde
drank, de kenmerken en uiteraard gaan we veel
proeven: 12 drankjes per avond wel te verstaan.

Desserts

Vegetarisch

Ontdek de wereld van gedistilleerde drank

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

CUL006
Woensdag 25-11-2020
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
Extra kosten: € 12,50 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort, theedoek en bakjes om hapjes
die over zijn mee naar huis te nemen.

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

CUL007
Woensdag 06-01-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
Extra kosten: € 12,00 voor ingrediënten en
kopieerkosten; (contant en gepast) aan de
docent te betalen.
Zelf meenemen: keukenschort, theedoek en bakjes om hapjes
die over zijn mee naar huis te nemen.

Code:
Aanvang:
Tijd:
Aantal lessen:
Leslocatie:

Docent:
Prijs:
Extra informatie:

CUL017
Dinsdag 12-01-2021
19:00 tot 22:00 uur
2
CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne,
Groen van Prinsterersingel 44
Dhr. P. van Bakel
€ 80,00
Extra kosten: € 39,50 voor te proeven van
de dranken (tegen inkoopprijs) en hand-out;
(contant en gepast) aan de docent te betalen.
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Indiase keuken

Basis koken

De Indiase keuken heeft verschillende smaken. We
gaan gerechten maken om u zo kennis te laten maken
met deze heerlijke gerechten. Zelf verschillende
curry’s maken met heerlijke dipsauzen, zowel
vegetarische als vlees / vis gerechten komen aan de
orde. Na afloop worden de gerechten gezamenlijk
opgegeten. Natuurlijk krijgt u het receptenboekje mee
en zal na de les ook digitaal worden toegezonden.

Deze cursus is voor u als u weinig of geen
ervaring heeft met koken. De cursus bestaat uit 2
kookmiddagen. Hierin staan we stil bij de basis van
het koken. De eerste middag staat in het teken van de
Hollandse kost met een vlees- en/of visbereidingen.
De tweede middag zal worden ingevuld naar de
behoefte van de cursist. We gaan gezamenlijk de
maaltijd opeten. Natuurlijk krijgt u alle recepten mee
en worden ook digitaal toegestuurd.

Basis koken

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

CUL001
Woensdag 03-02-2021
15:00 tot 18:00 uur
2
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 80,00
Extra kosten: € 25,00 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.

Indiase keuken

CUL010
Woensdag 20-01-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
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.

Culinair

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

Culinair
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Culinair
Veganistische keuken

Vietnamese keuken

Poké bowls

Veganisten gebruiken geen producten die van
dieren afkomstig zijn of die op dieren getest zijn.
Zij eten geen vlees en geen vis. Maar ook geen
zuivelproducten, eieren en andere producten van
dierlijke oorsprong of met dierlijke ingrediënten. U zult
versteld staan wat er allemaal mogelijk is en wat er op
dit gebied allemaal mogelijk is. In deze kookles gaan
we koken met natuurlijke vervangers van vlees/vis en
zuivelproducten. 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.

De Vietnamese keuken wordt door haar gezonde
producten steeds populairder. In Vietnam gebruikt
men veel verse groenten, kruiden maar ook rijst en
noedels behoren tot de hoofdingrediënten van een
gemiddelde Vietnamese maaltijd. In deze kookles
kunt u verwachten dat er verschillende gerechten aan
de orde komen inclusief de Vietnamese loempia en de
heerlijke, zelfgemaakte, sauzen. We koken in groepjes
een compleet menu. Aan het einde van de les gaan
we de gerechten proeven. Het receptenboekje krijgt u
mee en zal na de les digitaal worden toegestuurd.

Poké bowls zijn dé trend van dit moment. Poké
betekent “snijden” in het Hawaïaans en verwijst
naar stukjes rauwe, gemarineerde vis – meestal
tonijn – die vervolgens aan rijst wordt toegevoegd
en wordt bedekt met groenten umami sauzen. Deze
“bowls” vol met smaak, zijn gezond en je kunt er
eindeloos mee variëren. Het  beste te omschrijven
als een vrolijke mix tussen sushi en een salade.
Poké bestaat traditioneel uit blokjes vis (vaak verse
tonijn), gemarineerd in sojasaus en sesamzaadjes.
In deze les maakt u kennis met nieuwe ingrediënten
zoals zeewiersalade, sojaboontjes en diverse nieuwe
dressings en natuurlijk nog veel meer. We gaan Poka
bowls maken en met deze kennis kunt u het thuis zelf
maken. Het recepten boekje krijgt u mee en zullen na
de les ook digitaal worden toegestuurd.

Veganistische keuken

Vietnamese keuken

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

CUL011
Woensdag 03-03-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
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:  

CUL018
Woensdag 17-03-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
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.

Poké bowls

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

CUL002
Woensdag 31-03-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
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. Als u in het bezit bent van een
eigen set messen of alleen een koksmes neem deze dan mee.
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Italiaanse keuken 2.0

Surinaams

Portugees

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. Het receptenboekje krijgt
u mee en zal na de les digitaal worden toegestuurd.

De Surinaamse keuken is een combinatie van
een groot aantal internationale keukens o.a.
Hindoestaans, Creools, Javaans, Chinees, Hollands,
Joods, Portugees en Indiaans. Door het mengen van
deze keukens ontstonden de bekende Surinaamse
gerechten. In deze kookles gaan we een aantal
authentieke Surinaamse gerechten bereiden. Denk
o.a. aan een heerlijke Saoto soep, masala kip en zelf
rôti maken. U kookt in groepjes een compleet maaltijd.
De gerechten gaan we gezamenlijk eten.Natuurlijk
krijgt u het receptenboekje mee en wordt ook na de
les digitaal toegestuurd.

De keuken van Portugal is eerlijk en eenvoudig: heel
veel vis, vlees, heerlijke soepen. Kaneel, kruidnagel,
koriander en pepertjes worden veel gebruikt. De
meer exotische invloeden hebben in de loop der
jaren via de verschillende koloniën in de Portugese
keuken hun intrede gedaan. De meest populaire
vis is de bacalhau (gezouten kabeljauw). Wat kunt
u verwachten? Een heerlijke soep, een traditionele
Portugese hoofdgerecht gemaakt uit vis of vlees
met aardappelen met als dessert vers fruit, mousse,
pudding of crème. Deze avond maken we in groepjes
een menu. Aan het einde van de les proeven we
gezamenlijk alle gerechten. Natuurlijk krijgt u het
receptenboekje mee en wordt ook na de les digitaal
toegestuurd.

Italiaanse keuken 2.0

Surinaams

Portugees

CUL008
Woensdag 14-04-2021
19:00 tot 22:00 uur
2
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 80,00
Extra kosten: € 28,00 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 19-05-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
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:  

CUL003
Woensdag 26-05-2021
19:00 tot 22:00 uur
1
De Goudse Waarden, Calslaan 100
Mw. A. Jongeboer
€ 40,00
Extra kosten: € 15,00 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.

Culinair

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

Algemene informatie

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.
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 2 weken 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.
Bij inschrijving gaat u akkoord met een eenmalige automatische incasso van de
cursuskosten. De incasso van het verschuldigde bedrag zal rondom de start van
de cursus plaatsvinden, doch maximaal binnen een maand na de start van de
cursus. Tussen de incasso van de Volksuniversiteit en de daadwerkelijke overmaking zitten maximaal 5 werkdagen, volgens de nieuwe Europese SEPA incassovoorwaarden. U kunt een automatische incasso, als u hier niet mee akkoord gaat,
via uw bank ongedaan maken tot maximaal 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.

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.

Annulering
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u
derhalve het volledige cursusgeld verschuldigd. Als u om dringende redenen niet
aan een cursus kunt deelnemen, dient u dit schriftelijk met opgave van redenen
te melden aan de administratie. In dit geval vindt terugbetaling van het cursusgeld
plaats indien u tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus van deelname
afziet. U bent dan alleen administratiekosten ad € 12,50 verschuldigd.
Als u te laat bent voor restitutie, is het mogelijk na overleg met de administratie
een andere persoon in uw plaats de cursus te laten volgen.
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 de
betreffende cursus op de website is vermeld.
Een cursist die de cursus beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak maken
op terugbetaling van niet genoten cursusgelden. Er wordt een uitzondering
gemaakt voor langdurige ziektegevallen, ziekenhuisopname en eerstelijns sterfgevallen in de familie. U dient in deze gevallen bewijsdocumenten te overleggen.
Er is dan een restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld. Beëindiging of onderbreking van een cursus dient gemeld te worden bij de
administratie.
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
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een cursus om welke reden dan ook komt te vervallen, ontvangt u een week voor
aanvang bericht.

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.

Ook kunt u zien welke cursussen zijn volgeboekt en welke cursussen extra zijn
ingepland.

Toegankelijkheid cursusgebouwen voor rolstoelgebruikers
De locaties vermeld bij de cursussen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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.

Algemene informatie

Opnames tijdens de les
De Volksuniversiteit hecht veel waarde aan de privacy en auteursrechten van haar
docenten. Om deze reden is het niet toegestaan om tijdens de workshops,
lezingen of cursussen foto’s, audio- of filmopnames te maken zonder uitdrukkelijke Evaluatie
Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vultoestemming van de docent.
len waarin de cursist opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kan
vermelden. Een dergelijk evaluatieformulier wordt in principe aan alle cursisten
Niet-gegeven lessen
via e-mail toegestuurd. De evaluatie heeft als doel om de kwaliteit van ons
Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet
gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er aanbod te kunnen bewaken. De resultaten van deze evaluaties worden geanonimiseerd aan de docent verstrekt en in voorkomende gevallen met de docent
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 besproken.
geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.
Privacy statement
De persoonsgegevens, zoals door de cursisten aan de Volksuniversiteit Gouda
Ziekte en verhindering van cursisten
zijn doorgegeven, worden door de Volksuniversiteit Gouda opgeslagen in het deelAls 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 nemersbestand. De Volksuniversiteit Gouda verwerkt de gegevens ten behoeve
van de aanmelding en afhandeling voor de cursussen, voor het onderhouden van
restitutie van het cursusgeld plaats.
de relatie en om de cursisten op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het
aanbod. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop
Adreswijziging
persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en
Wij stellen het op prijs als u wijzigingen van uw woonadres of email adres doorgeraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Reglement. Dit Privacy Reglement staat
geeft aan de administratie.
op de website en is op te vragen bij de administratie van de Volksuniversiteit
Gouda.
Website (www.vugouda.nl)
Op de website kunt u foto’s en meer informatie vinden over een aantal cursussen.
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#

Inschrijfformulier

( s.v.p. in blokletters invullen )
U kunt ook inschrijven via onze website www.vugouda.nl

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 _________________
Geboortedatum:_________________________________ 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________________________________________________________
.

Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief
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:________________________________________________________

Wij drukken op Veezel©
Papier gemaakt in Nederland van
gerecyclede papiervezels
en bermgras.

Herrejan Veenema
herrejan@drukkerijholland.nl
Partner in innovatie en
producent van circulair papier

Nu 102 jaar
en vol leven
Toonkunst Gouda, een muzikaal begrip
ambitieus, veeleisend, onderscheidend
door koorscholing en stemvorming
heeft altijd plaats voor ervaren zangers
zingt op 12 - 03 -’21 de Matthäus Passion
www.toonkunstgouda.nl

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

