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Voorwoord
Voor de derde keer sinds het uitbreken van de coronapandemie hebben we het als Volksuniversiteit toch ook nu weer aangedurfd om een
nieuw programma voor het volgend studiejaar samen te stellen. Tot onze spĳt moesten we de beide vorige jaren, als gevolg van de
beperkende maatregelen van de overheid en uit zorg voor de veiligheid en de gezondheid van onze cursisten en docenten, onze
programmering vroegtĳdig onderbreken en zelfs geheel stopzetten. Gezien de laatste ontwikkelingen rond de verspreiding van het virus, de
terugloop van het aantal besmettingen in ons land en de toename van de vaccinatiegraad, hopen we het komend cursusjaar echter alle
cursussen en lezingen weer zoals gepland te kunnen verzorgen.
Opnieuw hebben we daarom ons best gedaan een attractief en stimulerend aanbod samen te stelen dat u hopelĳk ook ditmaal weer zal
aanspreken. Het programma bevat, naast de nodige bekende elementen, een aantal verdiepingen en ook nu weer meerdere cursussen en
lezingen. Cursussen en lezingen die vorig jaar door de lockdowns niet gegeven konden worden, staan vaak opnieuw ingepland. Voor
cursussen, die vroegtĳdig moesten worden afgesloten, geldt dat voor een goede aansluiting van de stof in het nieuwe seizoen zal worden
zorggedragen.
De meeste van onze activiteiten zullen opnieuw worden aangeboden op de bekende locaties in Hoogeveen. Daarnaast blĳven we ook het
komend jaar weer samenwerken met de bibliotheek Emmen en zullen we ook daar weer enige activiteiten aanbieden. In de meeste gevallen
gaat het hierbĳ om cursussen die ook in Hoogeveen op het programma staan, zodat u in die gevallen keuze hebt in plaats en tĳd.
In deze gids vindt u dus ons voorlopige programma voor het cursusjaar 2021-2022. Het woordje 'voorlopige' heb ik bewust onderstreept,
omdat we voor de volledige uitvoering ervan natuurlĳk steeds afhankelĳk blĳven van de ontwikkelingen rond corona. Daarnaast willen we
bewust de mogelĳkheid openlaten om gedurende het jaar activiteiten aan ons programma toe te voegen. We houden u van wĳzigingen in en
toevoegingen aan ons programma op de hoogte via de nieuwsbrief en via onze website.
Deze gids, tenslotte, blĳft beschikbaar via de website, maar is op aanvraag, zolang de voorraad strekt, ook te verkrĳgen als gedrukt
exemplaar.
We hopen dat u ook het komende cursusjaar weer zult kunnen genieten van een of meer onderdelen uit ons aanbod en kĳken ernaar uit u
te ontmoeten bĳ onze cursussen, lezingen en/of excursies!
Met hartelĳke groet,
namens het bestuur van de Volksuniversiteit Hoogeveen,
Geurt Bolderman, voorzitter
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Corona
In deze cursusgids vindt u zoals gebruikelĳk het cursusaanbod voor het komende jaar. Door de bĳzondere
omstandigheden ten gevolge van de corona-uitbraak wordt de informatie in deze gids u ditmaal evenwel met het
nodige voorbehoud gepresenteerd.
Aan de inhoud van de aangeboden cursussen zal niets veranderen maar de corona-maatregelen zullen het soms
onmogelĳk maken om de cursus op precies dezelfde wĳze als voorheen te geven en misschien zal het in bepaalde
gevallen helemaal niet mogelĳk zĳn om een cursus doorgang te laten vinden. Bĳ het geven van de cursus worden
uiteraard alle voorgeschreven corona-maatregelen in acht genomen.
Cursus met beperkte groepsgrootte
Het is waarschĳnlĳk dat de groepsgrootte bĳ veel cursussen beperkt zal moeten worden, óók als er geen maximaal
aantal deelnemers vermeld staat. Als er slechts een beperkt aantal mensen kan worden toegelaten tot een cursus,
dan geldt de regel ‘plaatsing op volgorde van aanmelding’.
Aanmelden
Voor alle activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden.
Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich hebt opgegeven voor een cursus en deze kan, om welke reden dan ook, niet doorgaan, dan
ontvangt u het volledige cursusgeld terug.
Kĳk altĳd eerst op de website!
Gezien de huidige situatie is het verstandig om altĳd te kĳken of er veranderingen zĳn bĳ de cursus waarvoor u zich
in wilt schrĳven. Daarnaast zullen we meer gebruik gaan maken van de website voor het onder de aandacht
brengen van cursussen en lezingen.
We hopen u ook dit seizoen te kunnen verwelkomen bĳ een van onze cursussen en zullen ons uiterste beste doen
om deze, in een veranderde wereld, goed te laten verlopen.

4

Inhoudsopgave
ALGEMENE INFORMATIE
KUNST EN CULTUUR
Beter kĳken naar kunst, deel 1
Beter kĳken naar kunst, deel 2
Beeldende kunst en klassieke muziek
Meer genieten van literatuur
Osnabrück, vredesstad
Schubert

blz.
6

8
9
10
11
12
12

MENS EN MAATSCHAPPĲ
Regionale Energie-strategie (RES)
Vorwärts immer, rückwärts nimmer (Duitsland)
Oder-Neisse, een drama
Moresnet
De 19e eeuw
Body & sound
Eerste foto van het zwarte gat
Op ontdekkingsreis door de ruimte
Psychologie: bewust leven
Psychologie: persoonlĳkheid
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie: psychopathologie
Filmgeschiedenis

13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20

CREATIVITEIT
Wordpress
Digitale fotografie

22
23

blz.
Verhalen vertellen
Digitale fotografie
Verrassend talent (schilderen)
De Oosterse keuken
Oosterse tapas
Creatief schrĳven, basis
Creatief schrĳven, vervolg

23
23
24
25
25
26
26

TALEN
Algemene informatief taalcursussen
Frans
Engels
Duits
Zweeds
Spaans
Italiaans
Talen op reis (i.s.m. Bibliotheek Hoogeveen)

28/29
30
31/32
33
34
35
35/36
37/38

EXCURSIES
Hattem (Anton Pieck)
Osnabrück

39
39

ACTIVITEITEN i.s.m. BIBLIOTHEEK EMMEN

40

Inschrĳfformulier
Privacy
Algemene voorwaarden

41
42
43

5

Algemene informatie
ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

CURSUSMATERIAAL

VAKANTIES

(alle in Hoogeveen)

Cursusmateriaal is meestal bĳ de cursusprĳs inbegrepen. Wanneer dat niet
het geval is, worden de kosten bĳ de
cursusbeschrĳving vermeld.

Tĳdens de schoolvakanties wordt er
geen les gegeven.
Herfstvakantie:
16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie:
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie:
19 t/m 27 februari 2022

RSG Wolfsbos
Wolfsbosstr. 3 7905 AA 0528-268636
Odd Fellowhuis
Koekoeklaan 3a 7905 HJ 0528-232376
Alfa College
Voltastraat 33 7903 AA 0528-287662
Scala Hoogeveen
Markt 5 7902 BK
0528-235005
Bibliotheek Hoogeveen
Willemskade 27 7902 AV 0528-268131

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wĳ verwĳzen u graag naar de algemene
voorwaarden op pagina 43.
WĲZIGINGEN
Het is mogelĳk dat er in het gepubliceerde
programma wĳzigingen optreden.

Inschrĳven: bĳ voorkeur op www.volksuniversiteithoogeveen.nl
Gemakkelĳk en snel!
Op de website staat onder het kopje ’inschrĳven’ een duidelĳke uitleg over hoe u zich kunt
inschrĳven. U kunt zich hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Eventueel kunt u gebruik maken van het inschrĳfformulier in dit boekje.
Breng of stuur uw inschrĳving naar:
Volksuniversiteit Hoogeveen, Lek 11, 7908 HP Hoogeveen
Uiterste inschrĳvingsdata: twee weken vóór aanvang van de cursus!
Uiterlĳk een week voor aanvang krĳgt u bericht of de activiteit doorgaat.
Op de website van de Volksuniversiteit wordt aanvullende informatie over de
cursussen geplaatst. Ook vindt u hier andere aanpassingen en informatie over
eventuele extra activiteiten betreffende het programma. Bestel ook dan pas uw
eventuele cursusmateriaal.
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Kunst en cultuur
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Kunst en cultuur
Nr. 111

BETER KĲKEN NAAR KUNST, deel 1
Barbera van Egdom-Oranje

De geschiedenis van de beeldende kunst omvat architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. U krĳgt een helder
overzicht van alle belangrĳke kunststromingen vanaf de prehistorische grotschilderingen tot heden. Aan de hand van heel
veel mooi beeldmateriaal worden die drie onderdelen inzichtelĳk gemaakt. Naast de verhalen over kunststromingen krĳgt u
ook een inkĳkje in de technieken en materialen waarmee kunst gemaakt kan worden. Bĳvoorbeeld: wat zĳn de
eigenschappen van olieverf, of: hoe wordt een bronzen beeld gemaakt. De cursus bestaat uit twee delen van elk zeven
middagen. Het eerste deel behandelt de prehistorie tot de negentiende eeuw. Het tweede deel gaat verder vanaf de
negentiende eeuw tot heden. De delen zĳn ook afzonderlĳk goed te volgen. Deze cursus is geschikt voor iedereen die meer
wil weten en begrĳpen van kunst, meer wil genieten van exposities en museumbezoek en vooral beter wil leren kĳken. Ook
het ophalen en verfrissen van kennis is een uitstekend uitgangspunt om deze cursus te volgen.

Najaar 2021 is de opbouw als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prehistorie Egypte
Griekse en Romeinse kunst
Middeleeuwen
Renaissance
Barok
De Gouden Eeuw in Nederland
Rococo en de Galante tĳd

7 lessen
Data
Aanvang
Plaats
Prĳs
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van 2 uur op donderdag
7, 14 en 28 okt., 4, 11, 18 en 25 nov. 2021
13.30 uur
Odd Fellowhuis
€ 107,00 (incl. € 6,00 voor reader)

Kunst en cultuur
Nr. 112

BETER KĲKEN NAAR KUNST, deel 2
Barbera van Egdom-Oranje

Deze cursus is het vervolg op deel 1. Toen hebben we de architectuur, beeldhouw- en schilderkunst vanaf de prehistorie tot en
met de 18e eeuw bekeken. Nu gaan we in 7 middagen verder vanaf de 19e eeuw tot heden.
Aan de hand van veel beeldmateriaal zien we stromingen en stĳlen komen en gaan tegen de achtergrond van de
maatschappelĳke omstandigheden.
Deze cursus is een geschikte manier om kennis te maken met de vele stromingen die er in die tĳd langs zĳn gekomen. Omdat
in deze periode o.a. de abstracte kunst ontstaat, is het een mooie gelegenheid om van deze vaak onbegrepen kunst wat meer
te weten te komen en hiervoor begrip en waardering te kweken.
Deze cursus is een goede basis voor elk museumbezoek.
De opbouw is als volgt:
1. De 19e eeuw, deel 1, met o.a. de Romantiek
2. De 19e eeuw, deel 2, met o.a. de Jugendstil
3. De eerste helft van de 20ste eeuw met o.a. het
expressionisme en het kubisme
4. De periode rond de Eerste Wereldoorlog met o.a. het
constructivisme
5. De periode rond de Tweede Wereldoorlog met o.a.
Mondriaan
6. De tweede helft van de 20ste eeuw met o.a. Cobra,
pop art, light art
7. Postmodernisme en kunstenaars van nu
7 lessen van 2 uur op donderdag
Data
13, 20 en 27 jan., 3, 10 en 17 febr., 3 maart 2022
Aanvang 13.30 uur
Plaats
Odd Fellowhuis
Prĳs
€ 110,00 (incl. € 10,00 voor reader)
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Kunst en cultuur
Nr. 113

BEELDENDE KUNST EN KLASSIEKE MUZIEK: samen zĳn ze meer
Barbera van Egdom en Gerrie Lindeman

Deze cursus is een vervolg op die van het voorjaar 2019 waarin
de barok en de vroeg 20e eeuw het onderwerp waren.
Omdat er zoveel enthousiaste reacties op kwamen, hebben we een
vervolg samengesteld met andere onderwerpen.
Schilderĳen en klassieke muziek: wat hebben díe nou met elkaar
te maken?
Meer dan u misschien denkt!
In 4 middagen gaan Gerrie Lindeman (muziek) en Barbera van
Egdom (beeldende kunst) deze twee naast elkaar leggen en
overeenkomsten zoeken. Dat doen zĳ door u veel te laten zien en
veel te laten horen. Zo wordt duidelĳk hoe beeldende kunst en
muziek elkaar aanvullen en versterken. En zo ziet en hoort u meer
dan u dacht.

4 lessen van 2 uur op donderdag
Data
10, 17, 24 en 31 maart 2022
Aanvang
13.30 uur
Plaats
Odd Fellowhuis
Prĳs
€ 57,00
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De keuze is gevallen op de veelzĳdige 19e eeuw.
Een eeuw waarin veel nieuws te ontdekken valt.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. De eerste helft van de 19e eeuw met o.a. de
romantiek, met Barbera van Egdom
2. Muziek uit de vroeg-romantiek, met Gerrie
Lindeman
3. De tweede helft van de 19e eeuw met o.a. het
impressionisme, met Barbera van Egdom
4. Muziek uit de hoogromantiek en overgang naar het
impressionisme, met Gerrie Lindeman

Deze cursus wordt ook in Emmen gegeven. zie pag. 40

Kunst en cultuur
Nr. 121

MEER GENIETEN VAN LITERATUUR Eveline van Gulik-Verkerk

In deze cursus bespreken we vĳf romans van zowel Nederlandse als
buitenlandse auteurs. Het zĳn recent verschenen werken met veelal
actuele thematiek en een enkele klassieker. Dit seizoen bespreken we:
1. De Pest van Albert Camus
De klassieke epidemieroman uit 1947, die in deze coronatĳd ineens weer
zeer actueel is. Vanwege die coronaperikelen konden we deze roman
helaas het vorig seizoen niet behandelen.
Een herkansing dus, dit meeslepende verhaal van een interessante
auteur, over moed en vastberadenheid en de broosheid van het
menselĳk bestaan.
2. De opgang van Stefan Hertmans
In de zomer van 1979 koopt Hermans in een opwelling een pand,
betoverd als hĳ is door de geur en de bestofte blauweregen. Pas na
twintig jaar komt hĳ erachter wat zich hier heeft afgespeeld. Langzaam
komen de bewoners van weleer in beeld. Opnieuw is Hermans verbonden
met een verhaal, dat aan belangrĳke historische gebeurtenissen raakt en
zowel een politiek als een huwelĳksdrama omvat. Stefan Hertmans
schrĳft in een weergaloze stĳl en af en toe in een sappig Gents dialect.
3. Confrontaties van Simone Alangana Bekono
Met deze debuutroman was de jonge schrĳfster genomineerd voor de
Libris Literatuurprĳs 2021. Het relaas van een opgroeiend donker meisje
in Nederland. Na een uit de hand gelopen conflict
verblĳft zĳ korte tĳd in een jeugddetentiecentrum.
Een adembenemende roman over een dorp, een vreemdeling, haat en
liefde. De verfijnde weergave van de gevoelens van het meisje Salomé
maakt de roman indringend en intens. Racisme is onmiskenbaar
verbonden met identiteit en we worden geconfronteerd met alle
ongeschreven regels en vooroordelen in onze maatschappĳ.

4. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers
Het laatste boek van deze fenomenale taalkunstenaar….?
De roman beschrĳft een dag uit het leven van de hoofdpersoon
op de gesloten afdeling van een verzorgingscentrum inclusief
zĳn door elkaar wervelende gedachten. Roerloos zittend in z'n
rolstoel ontgaat hem niets en voorziet hĳ de situatie inwendig
van snerpend commentaar, dikwĳls navrant en hilarisch. "Zĳn
taal bezit de rĳkdom en de dichtheid van poëzie en vloeit al
evenzeer." (NRC). Winnaar van de Libris Literatuurprĳs 2021.
5. Jaag de ploeg over de botten van de doden van Olga
Tokarczuk
Nadat deze Poolse schrĳfster in 2019 de Nobelprĳs voor de
literatuur had gewonnen, nam haar bekendheid een grote
vlucht. In deze roman leidt de eigenzinnige en excentrieke
Janina Duszen een teruggetrokken leven; zĳ vertaalt poëzie,
bestudeert astrologie en is zeer betrokken bĳ het milieu en de
rechten van dieren. Als in haar dorp meerdere doden vallen,
raakt zĳ betrokken bĳ het onderzoek.
De schrĳfster verwoordt haar maatschappĳkritiek d.m.v. vele
bespiegelingen in deze roman.
Na een introductie
literatuur bespreken
romans. Zo gaan we
rol van de auteur en
herkennen.

over de laatste ontwikkelingen in de
we vorm en inhoud van bovenstaande
anders kĳken naar literaire werken en de
kunnen we actuele en universele thema's

De romans dient u zelf aan te schaffen of tĳdig bĳ de bibliotheek te
lenen. De cursus is gepland om de drie weken, zodat u voldoende
tĳd hebt om de werken te lezen.
Aantal deelnemers: max. 12

5 bĳeenkomsten 2,5 uur op donderdag
Data
7 en 28 okt., 18 nov., 9 dec. 2021 en 13 jan. 2022
Aanvang 9.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 99,00
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Kunst en cultuur
Nr. 122

(i.s.m. Bibliotheek)

OSNABRÜCK, Vredesstad
Klaas Hoogenboezem

SCHUBERT in Wenen
Marcel Zwitser

In Osnabrück en Münster werd in 1648 vrede gesloten.
Osnabrück gedenkt daarom de burgers die vrede nastreven:
F e l i x N u s s b a u m wa s e e n J o o d s e s c h i l d e r d i e d e
oorlogsellende vastlegde. In 1944, toen hĳ amper 40 jaar
was, werd hĳ vermoord. Na 1945 werd hĳ door zĳn werk
bekend als magisch realist.
In 1999 opent architect Liebeskind, eveneens Jood, het
Nussbaum Museum. Het gebouw geeft de beklemming van
de oorlog vorm en verbeeldt de chaos ervan.
Erich Maria Remarque, die leefde van 1898 tot 1970,
publiceerde in 1929 zĳn boek 'Im Westen nichts Neues'.
Deze gehate pacifist moest in 1933 vluchten. Na 1945 wordt
hĳ herdacht in een nieuw Documentatiecentrum.
Nussbaum en Remarque zĳn beiden geboren in Osnabrück.
Liebeskind is door zĳn architectuur nauw met deze stad
verbonden.
In deze lezing komen leven en werken van deze drie mensen
aan de orde.

Iedereen die enige affiniteit heeft met klassieke
muziek kent wel liederen van Franz Schubert
(1797-1838), zoals Erlkönig of Ständchen, en
kent wellicht verhalen over de kleine, corpulente
componist achter zĳn onafscheidelĳke ronde
brillenglazen, die doorschreef op het tafellaken
nadat het muziekpapier onverhoopt op bleek te
zĳn. Schubert wordt vaak voorgesteld als de
muzikale exponent van de Biedermeier. In de
cursus zal de vraag worden gesteld of dit terecht is. Aan de hand van
een keur van bekende en minder bekende composities van Franz
Schubert zal een beeld worden geschetst van Schuberts korte
muzikale loopbaan in de hoofdstad van het Oostenrĳkse keizerrĳk.
Natuurlijk zal er aandacht voor zijn liederen zijn, maar
pianosolomuziek, kamermuziek, orkestwerk, opera en toneelmuziek
zullen eveneens de revue passeren.

Bĳ voldoende interesse is een dagexcursie naar Osnabrück
mogelĳk, op een nader te bepalen datum in maart of april
(zie pag. 39 onder 'Excursies').

Aantal deelnemers: minimaal 17

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
18 januari 2022
Aanvang
19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 10,00 (vooraf aanmelden, incl. koffie/thee)
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Nr. 123

5 bĳeenkomsten van 2 uur op woensdag
Data
9 febr., 2, 16, 30 mrt. en 13 april 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 145,00 (incl.10 euro voor reader)

Mens en maatschappĳ
Nr. 251

(i.s.m. Bibliotheek)

Wat betekent de regionale energie strategie (RES) voor u?

Henk Bulder

regionale-energiestrategie.nl

De RES 1.0 voor Drenthe is goedgekeurd. De gemeenten zĳn nu aan zet om die in samenspraak met de burgers in te vullen.
Daarvoor zullen ze een tweetal visies opstellen, een warmtevisie en een visie voor het opwekken van duurzame energie. Beide
worden voorgelegd aan de bevolking voor inspraak. Helaas had in de dertig energieregio's in Nederland slechts 3 procent van de
huiseigenaren inspraak bĳ het opstellen van de strategieën; ruim 92 procent gaf aan dat zĳ hierbĳ wel betrokken hadden willen
zĳn. Meppel is de eerste gemeente in Drenthe die met een warmtevisie is gekomen waarin ze per wĳk heeft aangegeven wat de
beste oplossing is om van het aardgas af te gaan. Hoewel - volgens wethouders - de invoering gebeurt op basis van vrĳwilligheid is
het de vraag of ze zich daaraan gaan houden. Er hangt namelĳk een zwaard van Damocles boven de uitvoering van de RES. Als het
de gemeenten niet lukt om de invulling in samenspraak met de burgers voor elkaar te krĳgen, dan zal die invulling van bovenaf
worden opgelegd.
Henk Bulder vertelt u wat u als burger zelf het beste kunt doen om energie te besparen, van het aardgas af te gaan en zelf
duurzame energie op te wekken. Hĳ heeft zelf het goede voorbeeld gegeven met de bouw van een energieplus woning. Zelfs met
de energie voor de elektrische auto die hĳ rĳdt blĳft zĳn energierekening negatief.

1 lezing van 2 uur op vrĳdag
Datum
24 september 2021
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 2,00 (vooraf aanmelden, incl. koffie/thee)
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Mens en maatschappĳ
Nr. 221

VORWÄRTS IMMER, RUCKWÄRTS NIMMER
Klaas Hoogenboezem

In 1945 krĳgt Rusland ook een deel van het verslagen Duitsland toegewezen. Stap voor stap lukt het om in deze Russische
bezettingszone een communistische staat te stichten. Van een gezamenlĳk bestuurd Duitsland door de vier bezettingsmogenheden
is in 1949 al geen sprake meer. En de meerderheid van de bevolking kiest liever voor het kapitalistische westen met meer vrĳheid
en welvaart. Om het uitreizen naar het westen te verhinderen wordt de aanvankelĳke demarcatielĳn met de westzones
uitgebouwd tot een onneembaar Ĳzeren Gordĳn. In 1961 wordt de Muur gebouwd, zodat de DDR-burgers, ook via Berlĳn, het
westen niet meer kunnen bereiken. De regering ziet inmiddels wel dat het welvaartspeil omhoog moet om het volk tevreden te
houden.
Wĳ zullen in deze vier lezingen ook kennis maken met de goede dingen in de DDR.
Als Gorbatsjov in de Sovjet Unie aan de macht komt gaat er veel veranderen.
In 1989 valt de Muur en gaat de grens met het westen open. De Duitse eenheid blĳkt toch niet het paradĳs op aarde te
betekenen. En na 30 jaar is er nog steeds geen sprake van één volk.
De opbouw is als volgt:
1. Vorwärts immer, Rückwärts nimmer
Het ontstaan van de DDR 1945-1949
2. Van demarcatielĳn tot Ĳzeren Gordĳn
3. Dagelĳks leven in de DDR
4. Einde en nieuw begin. Leven na 3 oktober 1990
Wir sind ein Volk???
Na afloop van deze cursus is de inhoud ervan gratis beschikbaar op USB-stick.

4 lessen
Data
Aanvang
Plaats
Prĳs

14

van 2 uur op woensdag
6, 13, 27 oktober, 3 november 2021
13.30 uur
Odd Fellowhuis
€ 57,00

Nr. 221

Mens en maatschappĳ
Nr. 222

ODER-NEISSE, een drama
Klaas Hoogenboezem

Eind 1944 verandert alles in het
relatief rustige oosten van Duitsland.
De Russen rukken op, maar de
bevolking moet blĳven. De barre
winter van 1944-1945 zorgt voor
ondergesneeuwde wegen waarlangs
in chaotische kolonnes mensen veel
te laat proberen naar het westen te
ontkomen. Ruim 1 miljoen overleven
dit niet. Duitsland probeert 5 miljoen
vluchtelingen op te vangen. Polen
schuift op naar het westen en verliest gebied in het
oosten. Verdreven Polen uit het oosten moeten in het
nieuwe westen gaan wonen. Rond de nieuwe OderNeissegrens heerst angst tussen Polen en Duitsers.
In deze lezing kĳken we naar dit vluchtelingendrama.
Ook de hedendaagse situatie langs deze grens wordt
besproken.

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
16 november 2021
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 10,00 (vooraf aanmelden, incl. koffie/thee)

MORESNET,
een knap stukje Europese diplomatie
Klaas Hoogenboezem

(i.s.m. Bibliotheek)
Nr. 223

MORESNET,
een knap stukje Europese diplomatie
Klaas Hoogenboezem

Het Drielandenpunt op de Vaalserberg bereik je via de
Vierlandenweg!!
Van 1816 tot 1915 heeft namelĳk ten
zuiden van Vaals nog een vierde land(je) bestaan: Neutraal
Moresnet. Nederland en Pruisen gunnen elkaar de hier
aanwezige zinkmĳn niet en besluiten een apart staatje te
stichten dat ze gezamenlĳk besturen. Deze tĳdelĳke oplossing
blĳkt een eeuw te duren. Hier wordt veel toegelaten wat
elders verboden is: prostitutie, smokkel, gokken en illegale
postzegels.
De oprichting van een Esperanto-hoofdkwartier mislukt.
In deze lezing bekĳken we de wonderlĳke geschiedenis van dit
ministaatje. In 1915 lĳft Duitsland het in. Na een referendum
in 1920 komt het bĳ België.
Is er nu nog iets van terug te vinden?

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
15 februari 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 10,00 (vooraf aanmelden, incl. koffie/thee)

15

Mens en maatschappĳ
Nr. 224

DE 19e EEUW
Bep Braam

Nr. 211

BODY & SOUND
Winnie Pollard

De 19e eeuw is de geboorteperiode van
een groot aantal basiselementen van
onze huidige samenleving.
In deze cursus worden achtergronden,
opkomst en ontwikkeling geschetst van
de groei naar volwassenheid van land en
maatschappĳ.
Naast de industriële ontwikkeling komen
in een zestal bĳeenkomsten in ieder
geval aan de orde:

In deze cursus beginnen we de les met ontspannen. De
ademhaling krĳgt de aandacht en we geven het lichaam
een warming-up.
Daarna voegen we klank toe die we in het lichaam laten
resoneren in verschillende houdingen.
Het geheel heeft een heilzame en ontspannende werking
op lichaam en geest. Ook geschikt voor mensen met een
blokkade op de keel of een onzekerheid om te zingen.
Aantal deelnemers: max. 8

Meenemen: yogamatje o.i.d. (dekentje,
meditatiebankje of kussen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De weg naar algemeen kiesrecht en democratie
De mens als burger
Emancipatie van o.a. de vrouw, de arbeider, de gelovige
Stromingen als liberalisme en socialisme
Schoolstrĳd
De aanloop naar Wereldoorlog I

6 lessen
Data
Aanvang
Plaats
Prĳs

16

van 2 uur op woensdag
12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari 2022
13.30 uur
Odd Fellowhuis
€ 86,00

4 middagen van 2 uur op woensdag
Data
2, 9, 16 en 23 maart 2022
Aanvang 13.30 uur
Plaats
Odd Fellow Huis
Prĳs
€ 57,00

Mens en maatschappĳ
Nr. 231

HET EERSTE PLAATJE VAN DE
SCHADUW VAN EEN SUPER ZWAAR
ZWART GAT
Huib Langevelde

Het is voorjaar 2019 en in dat voorjaar gebeurt er iets wat
tot veel publiciteit leidt: het eerste plaatje van een Super
Zwaar Zwart Gat in M87 komt tot stand. Een bĳzondere
gebeurtenis die bĳ veel mensen allerlei vragen oproept.
Misschien ook bij u. Hoe is dit allemaal mogelijk
geworden?

(i.s.m. Bibliotheek)
Nr. 232 OP ONTDEKKINGSREIS

DOOR DE RUIMTE
Jeffrey Bout

Tĳdens deze lezing krĳgt u uitleg over de oorsprong van
de radiostraling die in kaart werd gebracht.
Ook hoort u hoe dit bĳzondere resultaat werd bereikt door
gevoelige telescopen over de hele wereld te laten
samenwerken.

Sinds de eerste raketten omhoog werden
geschoten, hebben we al veel plaatsen in
het heelal bezocht. Astronauten hebben
op de maan gelopen, het internationale
ruimtestation wordt al 20 jaar bewoond
en ruimterobots hebben de verste
uithoeken van het zonnestelsel reeds verkend. Er is veel
te vertellen over missies die de komende jaren op stapel
staan. Bĳvoorbeeld over robots die in ondergrondse
meren van Jupiter-maantje Europa gaan speuren naar
buitenaards leven. En die op zoek gaan naar gigantische
zwarte gaten ver weg in het heelal.
Wat gaan we daarna doen? Gaan wĳ mensen het hele
zonnestelsel bewonen? Sturen we robots op reis naar
andere sterren? Misschien wordt het heelal in de verre
toekomst ons nieuwe thuis.
Zijn leven lang is sterrenkundige Jeffrey Bout al
gefascineerd door het heelal. Anderen hierin laten delen
is zĳn grote passie.

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Data
12 oktober 2021
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 10,00 (vooraf aanmelden, incl. koffie/thee)

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
8 februari 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 10,00 (vooraf aanmelden, incl. offie/thee)
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Mens en maatschappĳ
Nr. 233 BEWUST LEVEN, PSYCHOLOGIE VAN ALLEDAG

introductie in de psychologie

Nr. 234 PSYCHOLOGIE, wat is persoonlĳkheid?
Maarten van der Zee

Maarten van der Zee
In deze cursus gaan we dieper in op de manier waarop we
elkaar, onszelf en de wereld om ons heen waarnemen en
vorm geven. Aan de hand van voorbeelden uit de praktĳk
en korte experimenten zult u niet alleen maar een beter
inzicht krĳgen in o.a. thema's als waarneming, emotie en
motivatie, maar ook leren deze in alledaagse situaties toe
te passen. Dit zal tot verrassende ontdekkingen leiden en
een nieuw licht werpen op het leven van alledag.

7 avonden van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les 5 oktober 2021
Aanvang 19.00 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 82,00 (incl. € 7,00 lesmateriaal)
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Om een effectief en bevredigend leven te leiden moeten we zowel
onszelf als ook de mensen met wie we omgaan leren kennen en
begrĳpen. In deze serie lezingen zullen we aan de hand van
verschillende psychologische invalshoeken naar de menselĳke
persoonlĳkheid kĳken en uiteindelĳk twee doelen bereiken: meer
inzicht in onze persoonlĳkheid en appreciatie van menselĳke
diversiteit! We krĳgen een intrigerende en boeiende excursie naar
de nuances van de menselĳke persoonlĳkheid, gebaseerd op
tientallen jaren van onderzoek in de psychologie en andere
gedragswetenschappen.

7 avonden van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les 5 oktober 2021
Aanvang 20.30 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 85,00 (incl. € 10,00 lesmateriaal)

Mens en maatschappĳ
Nr. 235 ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE
Maarten van der Zee
In deze cursus gaan we de ontwikkeling van een mens bezien
vanuit een aantal verschillende invalshoeken en
ontwikkelingstheorieën. Zo komen bĳvoorbeeld hechting, en
de cognitieve en psychosociale ontwikkeling aan de orde,
maar ook diverse ontwikkelingsstoornissen en traumatisering
bij kinderen zullen in deze cursus besproken worden.
Aansluitend gaan we dieper in op de vraag hoe we de
opvoeding van onze kinderen in het digitale tĳdperk optimaal
gestalte zouden kunnen geven.

7 avonden van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les 11 januari 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 85,00 (incl. € 10,00 lesmateriaal)

Nr. 236 INLEIDING IN DE PSYCHOPATHOLOGIE
Maarten van der Zee
In deze cursus krĳgt u een overzicht van de diagnose en
behandeling van diverse aandoeningen aan de hand van het
zgn. classificatiesysteem ICD10 (International Statistical
Classification of Deseases and Related Health Problems, 10e
editie).
De aandacht zal voornamelĳk gericht zĳn op angst- en
stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en
psychotische stoornissen. In tweede instantie komen ook
verschillende behandelmethoden aan bod.

7 avonden van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les 11 januari 2022
Aanvang 20.30 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 85,00 (incl. € 10,00 lesmateriaal)
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Mens en maatschappĳ
Nr. 225

FILMGESCHIEDENIS
David Stroband

Hoe wordt een film opgebouwd, hoe zit het met montage en
mise en scene, hoe werkt de specifieke belichting, de
cameravoering, hoe zit het met geluid, vertelwĳze en de
manieren van acteren?
Allemaal vragen die misschien wel eens bĳ u opkomen, als u
naar een film gaat. De genoemde termen klinken nu wellicht
heel technisch, maar in wezen bepalen ze het specifieke
karakter van een film. Wanneer u wilt ontdekken wat een film
de moeite waard maakt is het interessant om juist
naar
bovengenoemde bouwstenen te kĳken. En met behulp van
films, vervaardigd door een aantal uitgesproken en
vernieuwende regisseurs, leert u het fenomeen film(taal) in
heel zĳn diversiteit kennen.
Tĳdens twee lezingen wordt u meegenomen door de, eigenlĳk
nog jonge, filmgeschiedenis, en krĳgt u, aan de hand van een
aantal voorbeelden, de rĳkdom van cinema te zien.

2 lezingen van 2 uur op maandag
Data
14 en 28 maart 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bioscoop Vue Hoogeveen
Prĳs
€ 20,00 (vooraf aanmelden)
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(i.s.m. Filmhuis)

Creativiteit
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Creativiteit
BLOGS EN WEBSITES MAKEN MET WORDPRESS

Nr. 351

(i.s.m. Bibliotheek)

Tammo Michel

WordPress is een populair content-managementsysteem voor websites. Het programma is geliefd om zĳn gebruiksgemak en
uitbreidingsmogelĳkheden. In deze cursus loodsen wĳ u langs allerlei mogelĳkheden. Dat begint bĳ het installeren van
WordPress en eindigt bĳ het kiezen van de juiste plug-ins en thema's. Zelfs wie een thema wil aanpassen krĳgt uitleg. Maar
er is ook ruime aandacht voor eenvoudiger zaken, zoals het werken met berichten, pagina's, widgets en het menu. Met
WordPress maakt u eenvoudig een website voor uw bedrĳf, club, vereniging of gewoon voor de lol. De cursus probeert
antwoord te geven op de belangrĳkste vragen die u bĳ het bouwen en beheren van uw site tegenkomt.
Aan de orde komt o.a.:
- Maak kennis met WordPress
- Installeer WordPress
- Verken het dashboard
- Pas instellingen aan en maak een persoonlĳk profiel
- Voeg berichten, pagina's, afbeeldingen, audio en video toe
- Deel het menu in
- Plaats widgets
- Installeer en wĳzig thema's
- Breid WordPress uit met plug-ins.

Studiemateriaal:
WordPress 5 Dirkjan van Ittersum
ISBN: 9789059409729 € 35,00

Aantal deelnemers: max. 5
Voor deze cursus is het noodzakelĳk dat u beschikt over een eigen laptop (deze meebrengt naar de les) en ervaren bent met
het gebruik van Windows. We gaan een website met WordPress maken, met als leidraad een voorbeeldwebsite.
6 lessen
Datum
Aanvang
Plaats
Prĳs
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van 1,5 uur op dinsdag
12 en 26 okt., 2, 9, 16 en 23 nov. 2021
19.30 uur
Bibliotheek Hoogeveen
€ 110,00

Creativiteit
Nr. 363

DIGITALE FOTOGRAFIE
Freddie Uiterwĳk Winkel

Wilt u meer weten over uw
digitale systeem- of spiegelr e f l e x c a m e ra , d a n i s d e z e
workshop zeer aantrekkelĳk.
Freddie Uiterwĳk Winkel neemt
deze keer beginners mee in de
wereld van mogelĳkheden van uw camera. Met voorbeelden
geeft hĳ uitleg. De eerste avond komt de theorie aan de
orde over o.a. lenzen, diafragma en onderwerp. U krĳgt
daarna een aantal opdrachten en na twee weken volgt de
tweede avond en wordt het resultaat van iedereen
besproken. Op deze avond gaan we naar buiten om daar - in
een ander licht - foto's te maken.
Aan het eind heeft uw camera geen geheimen meer voor U!

Nr. 341

VERHALEN - LEREN - VERTELLEN
Loek Boer

Door alle eeuwen heen vertellen mensen elkaar verhalen. Ook
in onze digitale tĳd wordt door kinderen en volwassenen volop
genoten van sprookjes, streekverhalen, gebeurtenissen uit
vroegere tĳden, uit familiekring, uit de bĳbel en andere
bronnen. De stroom van verhalen is onuitputtelĳk. Verhalen
vertellen is boeiend en leuk en ook niet moeilĳk te leren. Wie
de basisregels kent, wordt door oefening een verteller naar wie
graag geluisterd wordt! In deze workshop leert u die regels.
Allereerst de opbouw van een verhaal, waardoor u losser komt
van de tekst en ook eigen woorden en interpretaties kunt
gebruiken, zodat hetzelfde verhaal geschikt wordt gemaakt
voor kinderen en voor volwassenen. U krijgt tips voor
vertelhouding, stemgebruik, mimiek etc.
Een inspirerende middag voor jong en oud met of zonder (of
met een beetje) ervaring.

Aantal deelnemers: max. 12

Aantal deelnemers: max. 8

2 avonden van 2 uur op dinsdag
Data
12 en 26 oktober 2021
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Scala Hoogeveen
Prĳs
€ 34,50

1 middag
Datum
Aanvang
Plaats
Prĳs

van 2 uur op dinsdag
9 november 2021
14.00 uur
Odd Fellow Huis
€ 14,00
(+ € 2,50 voor info-set, te voldoen aan docent)
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Creativiteit
Nr. 311

VERRASSEND TALENT (i.s.m. Scala)
Zwaantje ten Have

Wat is er leuker dan in een aantal lessen te ontdekken wat je talent
is?
In een serie van vier lessen proberen we eerst een aantal
technieken uit met acrylverf.
In de eerste les oefenen we met deze verf. Hoe werk je met
acrylverf en wat is belangrĳk daarover te weten, zoals mengen, de
kleuren in elkaar over laten lopen, enz.?
In de volgende lessen gaan we aan het werk met schilderĳen. Dat
kan op heel verschillende manieren, maar uw eigen fantasie is erg
belangrĳk!
Aantal deelnemers: max. 8
Laat u verrassen!

4 middagen van 2,5 uur op dinsdag
Data
11, 18, 25 januari en 1 februari 2022
Aanvang 13.30 uur
Plaats
Scala Hoogeveen
Prĳs
€ 80,00
(excl. materiaal ca. € 6,00 te voldoen aan docent)
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Creativiteit
Nr. 332

DE OOSTERSE KEUKEN
Asih Poort-Tartosuwarno

De Indonesische en Aziatische gerechten zĳn niet alleen
lekker, maar ook mooi, in kleurrĳke combinaties van de verse
groenten, bonen, vlees, kip, vis en ook paddenstoelen. In
deze kooklessen maakt u kennis met allerlei verse kruiden
zoals kurkuma, gember, citroengras, limoenblad enz.
De eerste avond maakt u een culinaire tour over de
verschillende eilanden van Indonesië. U gaat aan de slag met
een driegangenmenu.
De tweede avond maakt u gerechten uit diverse Aziatische
landen, o.a. India, Thailand, Japan, Korea en het Middenoosten.

Nr. 333

OOSTERSE TAPAS
Asih Poort-Tartosuwarno

De oosterse tapas - ook camilan genoemd - zĳn bedoeld als
tussendoortjes. Ze kunnen zowel hartig als zoet zĳn. Het is
niet moeilĳk ze te bereiden en ook kost het niet al te veel
tĳd om ze te maken. Behalve als tussendoortje zĳn ze ook
ideaal als picknickhapje of snack bĳ een gezellig feestje.

Voor deze kookworkshop heeft Asih weer nieuwe recepten
ontwikkeld.

Aantal deelnemers: max. 12

Aantal deelnemers: max. 12

2 avonden van 2,5 uur op maandag
Data
17 en 24 januari 2022
Aanvang 19.00 uur

1 avond van 2,5 uur op maandag
Datum
28 februari 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
Keuken Alfa-college Hoogeveen
Prĳs
€ 33,00 (incl. € 9,00 ingrediënten)

Plaats

Prĳs

Keuken Alfa-college Hoogeveen
€ 66,00 (incl. € 18,00 ingrediënten)
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Creativiteit
Nr. 342 BASISCURSUS CREATIEF SCHRĲVEN
Margreet Herman

Nr. 343 VERVOLGCURSUS CREATIEF SCHRĲVEN
Margreet Herman

Schrĳven is een geweldig middel om uitdrukking te geven aan
gedachten, ideeën of aan zomaar fantasietjes. Soms overkomt het
je dan dat je achter je pen aan leest met de verbazing: 'Heb ik dat
geschreven?' Schrĳven wordt dan luisteren naar wat je pen jou
vertelt…

De vervolgcursus Creatief Schĳven (een vervolg op de cursus van
afgelopen jaar, ook al het het niet noodzakelijk eerst de
beginnerscursus te volgen) is voor iedereen toegankelĳk die, hoe
eenvoudig ook, al schrĳft.
Iedere bĳeenkomst begint met een warming-up van 20 minuten.
Woorden, zinnen buitelen dan uit onze pen waarna we met het
serieuzere werk aan de slag gaan.

Iedere bĳeenkomst begint met een warming-up. Dat is een korte,
vaak grappige of leuke schrĳfopdracht. Vervolgens werken we in
de 6 bĳeenkomsten aan:
- Je schrĳftalent ontdekken en mogelĳke blokkades daarin
- Kennismaken met de basistechnieken van schrĳven:
gebruik van spanningsbogen - stĳl - perspectief
- Korte verhalen schrĳven
- Dialogen in een tekst, hoe doe ik dat?
- Vergroten van je schrĳfwoordenschat (veel tips)
- Voorlezen aan elkaar en aan de groep
- Huiswerk, maar dat is nooit verplicht!
Per bĳeenkomst mag iedere deelnemer één tekst meegeven aan
de docent. U krĳgt die terug met opbouwende suggesties.

In de 6 bĳeenkomsten werken we aan:
- Verder uitdiepen schrĳftechnieken met bĳbehorende
opdrachten
- Be-schrĳven: de kunst van wat je waarneemt te beschrĳven
- Omgaan met kritiek geven en ontvangen
- Column schrĳven: inleiding - kernboodschap - afronding
- Informatie over schrĳfhulp op internet
- Een boek…Waarom niet? Info selfpublishing platforms online
- Huiswerk. Nooit verplicht!
Aantal deelnemers: max. 8

Aantal deelnemers: max. 8

6 ochtenden van 2,5 uur op donderdag
Data
13, 27 januari, 10 februari, 3, 17, 31 maart 2022
Aanvang 9.30 uur
Plaats
Odd Fellowhuis
Prĳs
€ 107,00
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6 ochtenden van 2,5 uur op donderdag
Data
23 sept. 7, 28 okt. 11, 25 nov., 9 dec. 2021
Aanvang 9.30 uur
Plaats
Odd Fellowhuis
Prĳs
€ 107,00

Talen
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Talen
KORTE INHOUD VAN DE TAALCURSUSSEN
Zonder speciale voorkennis kunt u bĳ ons terecht om een taal te leren of om de weggezakte kennis van deze taal weer op te frissen.
Op verschillende niveaus worden kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid.
De Volksuniversiteit biedt talenonderwĳs voor diverse doeleinden. De serie 'Op reis' is geschikt voor mensen die op hoofdlĳnen wat van de taal
willen leren. Voor degenen die dieper op een taal willen ingaan is er de reguliere cursus. Deze wordt op meerdere niveaus gegeven.
Conversatielessen zĳn bedoeld om de kennis bĳ te houden en de spreekvaardigheid te vergroten. Voor degenen die hun kennis willen opfrissen is
er de cursus met de toepasselĳke naam "Opfris". De talencursussen worden verzorgd door gediplomeerde, enthousiaste docenten. Voor het
bepalen van uw niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met de betreffende docent (zie het kader over de informatie-ochtend). Voor
diverse talen is op de website een zgn. instaptoets opgenomen; hiermee is het ook mogelĳk uw niveau te testen/bepalen.
INFORMATIE EN INFO-OCHTEND TALEN
Hebt u vragen over het cursusaanbod of twĳfelt u welke cursus/welk niveau voor u geschikt is? Dan kunt u uw vragen stellen aan de
talencoördinator, via info-talen@vuhoogeveen.nl, tot uiterlĳk 27 augustus 2021. Vermeld in uw bericht welke taal het betreft, welke vragen u
hebt en uw telefoonnummer.
Op zaterdag 28 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur wordt u gebeld door de docent die uw vragen beantwoordt.
N.B.: U kunt zich niet bĳ de docent inschrĳven voor een cursus.
HUISWERK
Wĳ willen u erop wĳzen dat, wanneer u de cursus goed wilt volgen, het nodig zal zĳn om elke week een paar uur te besteden aan het door de
docent opgegeven huiswerk.
BOEKEN
Uiterlĳk een week voor aanvang krĳgt u bericht of de activiteit doorgaat. Bestel ook dan pas uw eventuele cursusmateriaal.
Tweedehands boeken bestellen is een optie.
Voor alle talencursussen geldt:
Let op of in uw geval de boeken door de docent worden aangeschaft. Zo niet, bestel uw boeken dan pas nadat u bericht hebt ontvangen dat de cursus
doorgaat.
N.B. Er zĳn geen lessen in de schoolvakanties (zie pagina 6).
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Talen
Indeling niveaus volgens EUROPEES REFERENTIEKADER
Beginnend taalgebruiker niveau A1:

- Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrĳpen en gebruiken.
- Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlĳke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont,
mensen die men kent en dingen die men heeft).

- Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelĳk spreekt en bereid is te helpen.
Niveau A2:
- Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrĳpen die verband hebben met zaken van direct belang
(bĳvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselĳke geografie, werk).
- Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse
kwesties vereisen.
- Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellĳke omgeving en kwesties op het gebied van
directe behoeften beschrĳven.
Onafhankelĳk taalgebruiker niveau B1:
- Kan de hoofdpunten begrĳpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het
werk, op school, in de vrĳe tĳd, enz.
- Kan omgaan met de meeste situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt.
- Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlĳke
belangstellingssfeer behoren.
- Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrĳven en beknopt redenen of uitleg geven over
meningen en plannen. Zie ook: www.erk.nl/leerling
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Talen
FRANS

Nr. 519

Docenten: Jacobien From, André Degen
Nr.
511 Niveau 1
512 Niveau 1,
vervolg
513 Niveau 2
vervolg
514 Niveau 3

hr. Degen
mw. From

ERK
dinsdag 19.00 uur A1
maandag 20.30 uur A1

mw. From

maandag 19.00 uur

A1

hr. Degen

dinsdag

A1/A2

20.30 uur

Studieboeken:
Niveau 1, 1 vervolg, 2 vervolg, 3
C'est bien ça, deel 1,
Tekstboek
ISBN 978 90 0140 2884 Prĳs ca. € 41,95
Werkboek
ISBN 978 90 0140 2877 Prĳs ca. € 42,95

FRANS

OPFRIS
Docente: Linda Bremer

Veert u op bĳ de klanken van een Frans chanson, kunt u
ook zo wegdromen bĳ de vele schoonheden die Parĳs te
bieden heeft, of strelen de quiche lorraine, ratatouille, vin
et fromages uw smaakpapillen? Dan is deze cursus van 10
lessen echt iets voor u. De nadruk ligt op het converseren,
luisteren en lezen. Themagewĳs wordt ook de grammatica
behandeld en de woordenschat uitgebreid.
Deze cursus is zowel geschikt voor hen die al eerder een
soortgelĳke cursus hebben gevolgd als voor mensen bĳ
wie het Frans ergens in het hoofd zit, maar wel wat
opfrissers kunnen gebruiken.
Studiemateriaal:
Grammatica Kort en Bondig Frans
ISBN 978 90 5451 7399 Prĳs € 16,25

*Studieboeken niet meer verkrĳgbaar; overleggen met de docent.

20 lessen van 1,5 uur
Eerste les 20 en 21 september 2021
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
Niveau 1, Niveau 1 vervolg, Niveau 2 vervolg,
Niveau 3
€ 214,00
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10 lessen van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les
21 september 2021
Aanvang
20.30 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 107,00

Talen
Nr. 527 ENGELS CONVERSATIE 2
Docente: Marga Maris-Schuurman

Conversatie 2

Nr. 525 ENGELS OPFRIS
Docent: Freerk van der Werff

ERK B1+

Deze cursus is bestemd voor hen die vĳf of zes jaar les
hebben gehad in deze taal. Een conversatiecursus, waarbĳ
ook literatuur en culturele wetenswaardigheden aan bod
komen. Minder aandacht wordt besteed aan grammatica,
maar het komt wel aan de orde. U dient een behoorlĳke
beheersing van de taal te hebben.

ERK A1/B1
Hebt u het Engels niet meer bĳgehouden of weet u niet
precies hoe het zit met de grammatica? Dan is deze cursus
van 10 lessen echt iets voor u. De nadruk ligt op het
converseren, luisteren en lezen. Gaandeweg wordt ook de
grammatica behandeld en de woordenschat uitgebreid.

Aantal cursisten: max. 8
Studiemateriaal:
Abonnement op het Engelse
tĳdschrift 'Current' via de docent. € 15,50

20 lessen van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les 21 september 2021
Aanvang
19.00 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 214,00

Studiemateriaal
Aan te schaffen boeken en/of tĳdschriften in overleg met de docent.

10 lessen van 1,5 uur op maandag
Eerste les
20 september 2021
Aanvang
20.30 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prijs
€ 107,00
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Talen
Nr. 528 BUSINESS ENGELS
Docente: Marga Maris-Schuurman
ERK A2/B1
Deze cursus is bestemd voor cursisten die een basiskennis van het Engels hebben. In deze cursus worden elementaire
communicatievaardigheden voor de moderne werkplek getraind, zoals voeren van gesprekjes, verwelkomen van bezoekers, telefoneren,
maken van afspraken en afhandeling van klachten. Ook zal er geoefend worden met het schrĳven van korte e-mails en desgewenst ook
met vaardigheden in vergaderingen en presentaties. Daarbĳ wordt bĳbehorende zakelĳke vocabulaire geleerd en geoefend met aandacht
voor de juiste uitspraak en uiteraard zal ook de noodzakelĳke basisgrammatica bestudeerd en beoefend worden.
In eerste instantie bevat de cursus 10 lessen. Bĳ voldoende belangstelling kan de cursus worden verlengd.
Aantal cursisten: max. 10
Studieboeken:
Essential Business Vocabulary Builder, Pre-Intermediate to Intermediate
ISBN 978 02 3040 7619
Prĳs € 36,75
Soort:
book + audio-cd
Jaar van uitgave: 2010
Uitgever
MacMillan Publishers
Auteur:
Paul Emmerson
Grammar Check
ISBN 978 90 6675 3297
Prĳs € 14,50
Werkboek Engelse Grammatica
Uitgever
Walvaboek

10 lessen van 1,5 uur op dinsdag
Eerste les
21 september 2021
Aanvang
20.30 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prijs
€ 107,00
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Talen
Nr. 535

DUITS OPFRIS Docente:
Docente: Jennifer Bosch

Hebt u het (school-)Duits niet meer
bĳgehouden, maar komt u wel nu en dan
in Duitsland en wilt u graag in het Duits
kunnen lezen en communiceren? Moet u
voor een opleiding of werk wel eens Duits
kunnen praten? Dan is deze opfriscursus
van 10 lessen echt iets voor u. De nadruk ligt op converseren,
luisteren en lezen in een gezellige sfeer, natuurlĳk worden ook
grammatica en woordenschat behandeld.
De cursus is geschikt zowel voor beginners met weinig
voorkennis als ook voor mensen die de basis van de Duitse taal
weer willen oppakken en verdiepen.
Studiemateriaal wordt door de docente verzorgd. Het is aan te
bevelen om een eigen woordenboek en grammatica te hebben
of tĳdens de cursus aan te schaffen.

Nr. 538

DUITS ZAKELĲK
Docente: Jennifer Bosch

ERK B1
Duitsland is een belangrĳke handelspartner van Nederland. Om
goede zaken te kunnen doen met onze oosterburen is kennis
van de Duitse taal en de cultuur op de werkvloer van wezenlĳk
belang.
Deze cursus is bestemd voor hen die zakelĳke contacten met
Duitsland willen aangaan en/of regelmatig contacten met
klanten en bedrĳven in Duitsland hebben. De cursus is geschikt
voor deelnemers die in een combinatie van groepslessen en
zelfstudie hun taalkennis vooral voor zakelĳk gebruik willen
verbeteren.
Denk o.a. aan specifieke termen voor zakelĳke correspondentie,
presentaties, zakelĳke afspraken en etiquette.
Voor deze cursus is een redelĳke voorkennis (ERK niveau
A1/A2) voordelig. Voor het bepalen van uw niveau: gebruik bĳ
voorkeur de volgende digitale toetsen:
http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm
Studiemateriaal wordt door de docente verzorgd.

10 lessen van 2 uur op maandag (om de 14 dagen)
Data
20 sept., 4, 25 okt., 8, 22 nov., 6, 20 dec. 2021,
17, 31 jan., 14 febr, 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 143,00

10 lessen van 2 uur op maandag (om de 14 dagen)
Data:
27 sept., 11 okt., 1, 15, 29 nov., 13 dec. 2021,
10, 24 jan., 7 en 28 febr. 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 143,00
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Talen
ZWEEDS
Docente: Ina Sassen
Nr. 561 Niveau 1

ERK A1

dinsdag 19.00 uur

De beginnerscursus Zweeds Niveau 1 is bedoeld voor hen die
nog geen of nog maar weinig kennis hebben van de Zweedse
taal. Terwĳl tĳdens de korte cursus 'Zweeds op reis' aan de
Zweedse taal en cultuur wordt 'gesnuffeld', wordt in de twintig
lessen van Zweeds Niveau 1 uitgebreider geoefend met allerlei
praktische onderwerpen (b.v. begroeten, afscheid nemen,
gesprekjes over werk, studie, familie, hobby's) en wordt de
grammatica systematischer behandeld. Verder is er veel
aandacht voor de uitspraak en komt de Zweedse cultuur aan
bod. De gebruikte methode Rivstart biedt veel oefenmateriaal,
o.m. via de website van de uitgever.
Nr. 562 Niveau 2

ERK A1/A2

maandag 19.00 uur

Zweeds Niveau 2 gaat verder waar Zweeds Niveau 1 is gestopt
(hoofdstuk 7 van het cursusboek).
De cursus is geschikt voor geïnteresseerden die voorkennis
hebben op A1-niveau. Ook in deze cursus ligt de nadruk op de
praktische toepassing van de taal.

20 lessen van 1,5 uur op maandag of dinsdag
Eerste les 20 of 21 september of 2021
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 214,00
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Nr. 563 Niveau 2

ERK A2

maandag 20.30 uur

Bĳ Zweeds Niveau 3 wordt de rest van het cursusboek
behandeld: hoofdstuk 14-20. De cursus is geschikt voor
geïnteresseerden die voorkennis hebben op A1+niveau.
Ook in deze cursus ligt de nadruk op de praktische
toepassing van de taal.

Hej
svenska!

Studieboeken voor alle niveaus:
Rivstart A1 + A2 Oefenboek
ISBN 978 91 2743 4219 Prĳs ca. € 35,00
(aanschaf i.o.m. docent)
Rivstart A1 +A2 Lesboek
ISBN 978 91 2743 4202 Prĳs ca. € 50,00 (aanschaf i.o.m. docent)

Talen
SPAANS

ITALIAANS

Docenten: Wietske Hilberdink en Iñez Roos

Docenten: Henriëtte Joppe-d'Hane en Elena Masuri

U maakt kennis met de Spaanse taal d.m.v. 'blended learning',
een mix (blend) van verschillende werkvormen die het leren
leuker én effectiever maken. Via internet en face-to-face.
Ook de cultuur in Spanje en Zuid-Amerika, de gewoontes, muziek
en leuke wetenswaardigheden komen aan bod in de cursussen.
Nr.
ERK
Mw. Roos
maandag 19.00 uur A1
541 Niveau 1
542 Niveau 2
Mw. Hilberdink maandag 19.00 uur A1+
vervolg/3
544 Niveau 4
Mw. Roos
maandag 20.30 uur A1/A2
546 Niveau 6 vervolg/
Conversatie Mw. Hilberdink dinsdag 19.00 uur A2+

Nr.
551
552
553
554

Aantal cursisten voor Spaans Conversatie: max. 10
Studieboeken:
Niveau 1, 2 vervolg 3
Caminos nieuw 1 tekstboek
ISBN 9789054515807
Caminos nieuw 1 werkboek+online MP3 ISBN 9789462931756
Niveau 4
Caminos nieuw 2 tekstboek
ISBN 9789054515845
Caminos nieuw 2 werkboek
ISBN 9789054515869
Niveau 6 vervolg/Conversatie
In overleg met de docent.

20 lessen
Eerste les
Plaats
Prĳs

van 1,5 uur op maandag of dinsdag
20 of 21 september 2021
RSG Wolfsbos
€ 214,00

ca. € 40,90
ca. € 44,99
ca. € 43,10
ca. € 38,90

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

Joppe-d'Hane dinsdag 20.30 uur
Joppe-d'Hane dinsdag 19.00 uur
Masuri
maandag 20.30 uur
Masuri
maandag 19.00 uur

ERK
A1
A1+
A2
A2+

Niveau 1 en 2
Azzuro 1 libro dello studente + cd audio
ISBN 978 90 5451 8495 Prĳs 47,99
docent verzorgt aanvullend lesmateriaal
Niveau 3 en 4
Basisgrammatica Italiaans Prisma
Auteur: Rosanna Colocchia
ISBN 978 90 0034 3119
Prĳs € 15,50
Thematische woordenschat Italiaans Intertaal
ISBN 978 94 6030 2602 Prĳs € 39,00

20 lessen van 1,5 uur op maandag of dinsdag
Eerste les
20 september 2021: Niveau 3 en 4
5 oktober
2021: Niveau 1 en 2
Plaats
RSG Wolfsbos
Prĳs
€ 214,00
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Talen
Nr. 555

ITALIAANS

OPFRIS

Docente: Henriëtte Joppe-d'Hane
Volete rinfrescare la vostra conoscenza dell'italiano?
In het verleden al eens een cursus Italiaans gedaan en is het toch wat weggezakt? Dan is deze cursus van tien lessen een mooie
gelegenheid om het Italiaans weer op te frissen. We luisteren en kĳken naar actueel audio- en video-materiaal, lezen er ook wat
bĳ en vertellen over onze eigen levens en interesses. Het bekende gezegde 'paese che vai, usanze che trovi' ('s lands wĳs, 's
lands eer) staat centraal. Tĳdens de lessen werken we allemaal aan een eigen portfolio: il mio portafoglio Italiano.
Insomma (samengevat/kortom): parliamo delle nostre esperienze con 'il bel paese' nel gruppo ed impariamo un sacco di cose
non solo sulla lingua e cultura italiana ma anche su quelle olandes!
Fate una scelta dopo consultazione con l'insegnante*:
Studieboeken:
*Grammatica kort en bondig Italiaans
ISBN 978 90 5451 7405
Prĳs € 16,00
*Basisgrammatica Italiaans voor iedereen
ISBN 978 90 0034 3119
Prĳs € 15,50
*Thematische woordenschat Italiaans + cd
ISBN 978 94 6030 2602
Prĳs € 39,00
*Taaltempo Italiaans
ISBN 978 90 4690 3209
Prĳs 16,50
Vergelĳkbare werken voldoen ook, dus overleg met de docent
alvorens iets aan te schaffen. Voor de lessen gebruikt de docent
eigen (digitaal) lesmateriaal en maatwerk.

10 lessen van 1,5 uur op zaterdag
Eerste les
9 oktober 2021
Aanvang
10.00 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 107,00
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Talen op reis
Nr. 591 SPAANS
Docente: Iñez Roos

(i.s.m. Bibliotheek Hoogeveen)

op reis

Nr. 592 ZWEEDS op reis
Docente: Ina Sassen

Español para viajar

På Svenska!

In deze cursus maakt u kennis met de Spaanse taal d.m.v.
'blended learning', een mix (blend) van verschillende
werkvormen die het leren leuker én effectiever maken.
Naast face-to-face contact wordt er ook online lesmateriaal
aangeboden.
Verschillende onderwerpen, die u op reis ongetwĳfeld nodig
zult hebben, komen aan bod. U leert hoe u een hotelkamer
kunt reserveren en andere praktische zaken. Wat is er leuker
dan contact leggen met de lokale bevolking op de markt of
in het restaurant? In een krant bladeren op een terras
tĳdens uw verblĳf in een prachtig Spaanstalig land?
In deze gevarieerde cursus informeren wĳ u eveneens meer
over de cultuur, gewoontes, muziek en andere leuke
wetenswaardigheden.

In vĳf lessen maakt u kennis met de Zweedse taal. Na deze
cursus kunt u al enkele Zweedse zinnetjes spreken en verstaan.
U leert onder meer hoe u zichzelf of iemand anders kunt
voorstellen, hoe u de weg vraagt en hoe u iemand kunt
bedanken. Er wordt in de cursus veel aandacht besteed aan
de uitspraak. Ook komen allerlei aspecten van de Zweedse
cultuur aan bod.
Graag tot ziens! Oftewel: vi ses!

Spaans op reis in vĳf lessen: wat is er leuker dan je
verstaanbaar te kunnen maken in de tweede taal van de
wereld?!
¡Hasta pronto!

5 lessen van 1,5 uur op maandag
Data
21, 28 maart, 4, 11, 25 april 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 61,00 (incl.cursusmat., te verzorgen door de docent)

Studieboeken:
Kosmos Uitgevers i.s.m. Van Dale
Taalgids Wat & Hoe in het Zweeds
ISBN 978 90 2156 8195 (uitgave febr. 2018)
(Oudere versies voldoen ook) Prĳs € 9,50

5 lessen van 1,5 uur op dinsdag
Data
29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 61,00
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Talen op reis
Nr. 593

(i.s.m. Bibliotheek Hoogeveen)

RUSSISCH op reis

Nr. 594

ITALIAANS op reis

Docente: Elvira Isaeva

Docente: Henriëtte Joppe-d'Hane

Wanneer u ook wel eens met vakantie wilt naar Rusland,
dan is het handig wanneer u zich een beetje met de taal
kunt behelpen. Bovendien gaan er veel deuren voor u
open, want de Russen zĳn erg gastvrĳ.
Het is verstandig als u het Russische alfabet onder de knie
krĳgt om aanwĳzingen te begrĳpen: in Rusland wordt het
Cyrillische schrift gebruikt.
Een Russisch woord in het woordenboek te vinden wordt
ook geen probleem als u de Russische letters kunt lezen.
Een paar eenvoudige woorden zoals: horosho (goed),
spasibo (bedankt) en de uitdrukkingen dobrĳ den (goede
dag), do swidanĳ (tot ziens), menja zowut (ik heet),
telwoorden, de gewoonten en gebruiken van het land leren,
het is handig voor iedereen die Rusland als reisdoel kiest.

Buone vacanze! Vakantie-Italiaans
In vĳf lessen maakt u kennis met de Italiaanse taal en het
'dolce vita' in Italië. Boodschapjes doen, eten en drinken
bestellen op een heerlĳk terras onder de parasol. Vragen
naar de weg en wie weet wel een gesprekje aanknopen
met Italianen om je heen.
Cursusmateriaal:

Handig materiaal voor de cursus (op vrĳwillige basis):
pas aanschaffen na overleg met de docent.
Vakantiecursus Italiaans.
ISBN 978 90 4910 3460 (luisterboek) € 12,00
en 10 minuten Italiaans per dag
ISBN 978 90 5451 3865 Prĳs € 11,20
De docent zorgt voor (digitaal)) lesmateriaal en maatwerk.

Studieboeken:
Kosmos Uitgevers i.s.m. Van Dale
Taalgids Wat & Hoe in het Russisch
ISBN 978 90 2156 7273 Prĳs € 9,50

5 lessen van 1,5 uur op dinsdag
Data
29 maart 5, 12, 19 en 26 april 2022
Aanvang
19.00 uur
Plaats.
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 61,00
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5 lessen van 1,5 uur op zaterdag
Data
5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2022
Aanvang 10.00 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prĳs
€ 61,00

Excursies
Nr. 611 ANTON PIECK

Nr. 612

OSNABRUCK

kunstvoorstelling excursie
Han van Hagen

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Anton Pieck
Museumjubileum heeft Han van Hagen een verhaal gehouden
over de kunstgrepen van Anton Pieck. Hiervoor is hĳ in de
archieven gedoken, en dat op zich was al een belevenis. In het
werk van Anton Pieck kom je voorbeelden uit het verleden
tegen. Hĳ kon nooit stilzitten en was pas tevreden als hĳ
tenminste een potlood in zĳn hand had. Zĳn werk wordt naast
dat van zĳn tĳdgenoten geplaatst en de verwantschap met
kunstenaars van nu wordt aangetoond.
Ook voor de Volksuniversiteit wil Han dit verhaal vertellen,
aangevuld met een rondleiding door het Anton Pieck Museum in
Hattem. Speciaal voor ons opent het museum deze avond de
deuren!
Programma
Aanvang:
19.00 uur.
Kunstvoorstelling : 19.00
Pauze
:
20.15
Rondleiding:
20.45

Einde 22.00 uur
- 20.15 uur
- 20.45 uur
- + 21.45 uur

Eigen vervoer.

In Münster en Osnabrück komt in 1648 een einde aan onze
80-jarige en Duitslands 30-jarige oorlog. Osnabrück is
minder bekend dan Münster, maar men doet er alles aan
zich te profileren als vredesstad. In het prachtige raadhuis
is de Vredeszaal te bezichtigen. Tegenover het raadhuis
bevindt zich het herinneringscentrum voor Erich Maria
Remarque. Ook zĳn er het museum, gewĳd aan Felix
Nussbaum, en een door Liebeskind ontworpen gebouw
waar de beklemming van de oorlog voelbaar is.
Vredeszaal, Remarque, Nussbaum en Liebeskind zĳn een
bezoek aan Osnabrück alleszins waard. Deskundige
reisleiding en ervaren gidsen bieden u een betekenisvolle
dag.
Bĳ gunstige omstandigheden zal in maart/april 2022 een
dagexcursie met een bus worden georganiseerd naar
Osnabrück.
Via de website en de nieuwsbrief zullen detailgegevens
worden bekendgemaakt. U kunt zich vrĳblĳvend, zonder
verplichtingen, wel reeds opgeven als belangstellende. Als
voorbereiding op de excursie verwĳzen wĳ u naar de lezing
over Osnabrück onder nr. 122 op pag. 12 in dit boekje.

1 kunstvoorstelling en excursie op donderdag
Datum 21 april 2022
Plaats
Anton Pieck Museum, Hattem
Prĳs
€ 36,00 (incl. entree, koffie/thee)
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Activiteiten i.s.m. de Bibliotheek Emmen
In samenwerking met de Bibliotheek van Emmen verzorgt de Volksuniversiteit Hoogeveen enkele activiteiten in
Emmen op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit (inclusief klassieke muziek) en een aantal taalcursussen.
In onderstaand overzicht kunt u zien welke dat zĳn. Voor vragen kunt u contact opnemen via
info@vuhoogeveen.nl

Basiscursus creatief schrĳven. Docente: Margreet Herman

-

Eerste les: 25 september 2021

Kunstvoorstelling over Henk Helmantel. Han van Hagen

-

Datum: 16 januari 2022

Beeldende kunst en klassieke muziek, samen zĳn ze meer.
Docentes: Barbera van Egdom en Gerrie Lindeman

-

Eerste les: 28 februari 2022

Psychologie: wat is persoonlĳkheid?

-

Eerste les: 21 maart 2022

Frans Conversatie. Docent: André Degen

-

Eerste les: 22 september 2021

Frans Opfris. Docent: André Degen

-

Eerste les: 22 september 2021

Zweeds op reis. Docente: Ina Sassen

-

Eerste les: 26 maart 2022

Italiaans op reis. Docente: Henriëtte Joppe d'Hane

-

Eerste les: 21 mei 2022

Docent: Maarten van der Zee

Voor inschrĳven ga naar:

https://www.volksuniversiteithoogeveen.nl/cursussen-emmen
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Inschrĳfformulier

Eénmalige SEPA-incasso machtiging
Stichting Volksuniversiteit
Hoogeveen

(Sluitingsdata inschrĳvingen: uiterlĳk twee weken voor
aanvang van de cursus/lezing of excursie)
Dhr./Mevr.

:_________________________________

Adres

:_________________________________

Postcode

:_________________________________

Woonplaats :_________________________________
Geb. datum :_________________________________
E-mailadres :_________________________________
Tel. privé

:_________________________________

IBAN NL20 RABO 0118900064
Incassant-ID NL 37 VUH 410181660000

Hierbĳ geef ik de Volksuniversiteit Hoogeveen toestemming
om:
❏ In één keer het door mĳ ingevulde totaalbedrag van
mĳn rekening af te schrĳven
❏ Voor cursussen die meer dan € 200 kosten kunt u
kiezen voor betaling in 2 maandelĳks opeenvolgende
termĳnen
Bĳ de start van de activiteit wordt het totaalbedrag (of de
eerste termĳn) van onderstaande IBAN geïnd
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het
—privacyreglement van de Volksuniversiteit Hoogeveen

Tel.overdag :_________________________________

❏

geeft zich op voor de cursus/lezing/excursie:
Cursusnr. Titel
Bedrag

Bankrekening/IBAN nr. NL___________________________

________

_________________________ €______

Naam rekeninghouder indien afwĳkend:________________

________

_________________________ €______

Plaats:_________________________ datum: __________

________

_________________________ €______

________

_________________________ €______

Handtekening:___________________________

Stuurt u dit inschrĳfformulier in een gesloten
gefrankeerde enveloppe naar:
Volksuniversiteit Hoogeveen
Lek 11
7908 HP Hoogeveen
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Privacy
Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels ter bescherming van de privacy. Die regels gelden ook voor de
Volksuniversiteit. Dat betekent onder andere dat wĳ toen een Privacyreglement hebben moeten vaststellen.
Wat is er nou anders geworden? Wat betekenen de veranderingen in de praktĳk?
Net als voorheen slaan wĳ van mensen die zich bĳ de Volksuniversiteit opgeven of hebben opgegeven voor een cursus,
lezing of excursie persoonsgegevens op. Bĳ de inschrĳving wordt gevraagd naar naam, adres, telefoonnummer en emailadres en een bankrekeningnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde administratie. Daarmee kunnen
we cursisten informeren over het vervolg van hun inschrĳving. Gaat de cursus door? Waar en wanneer wordt die
precies die gegeven? Ook kunnen we daarmee een presentielĳst maken voor de docent. Voor andere doeleinden
mogen de gegevens niet worden gebruikt. Dat was nu zo en dat blĳft zo. Van belang is hier nog te benadrukken dat
wĳ op onze website geen gebruik maken van pixels van sociale media zoals bĳv. Facebook; uw gegevens komen
daar niet terecht.
Wat wel is veranderd is de veel strakker geregelde toegang tot de gegevens. Zo hebben bestuursleden voortaan
alleen toegang tot de gegevens voor zover zĳ dat voor hun taak nodig hebben. Dat houdt bĳvoorbeeld in dat de
penningmeester en de administratie -als enige- toegang hebben tot het bankrekeningnummer van de inschrĳvers,
dit met het oog op de incasso van cursusgelden. Cursuscoördinatoren kunnen bĳ de cursussen zien hoe de stand van
inschrĳving is en wie zich hebben aangemeld. De webmaster en de systeembeheerder hebben zicht op het totale bestand.
De gegevens die u bĳ uw inschrĳving bĳ de Volksuniversiteit achterlaat, worden beperkt bewaard. In de regel is dat
niet langer dan twee jaar na het laatste contact.
Ook hebt u het recht inzage te krĳgen in de gegevens die wĳ van u hebben opgeslagen. En u hebt het recht
eventuele correcties van de opslag te vragen of zelfs verwĳdering van uw gegevens. Wanneer u nog vragen hebt
over dit onderwerp, stelt u ze gerust. Het beste is dat te doen via de e-mail: secretariaat@vuhoogeveen.nl.
Voor het volledige privacyreglement verwĳzen wĳ u naar onze website: www.volksuniversiteithoogeveen.nl
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Algemene voorwaarden
Algemeen
Activiteiten van de Volksuniversiteit staan
open voor
iedereen, ongeacht leeftĳd,
vooropleiding, nationaliteit of afkomst.
Inschrĳvingen
U kunt zich -bĳ voorkeur- via de website
inschrĳven voor een cursus
(www.volksuniversiteithoogeveen.nl).
Eventueel kunt u gebruik maken van het
formulier in het programmaboekje(pag. 41).
Onvolledig ingevulde formulieren kunnen
niet worden verwerkt.
Inschrĳving is geen garantie voor plaatsing.
Alle inschrĳvingen vinden plaats op volgorde
van binnenkomst.
Zo spoedig mogelĳk, maar in ieder geval
uiterlĳk 8 dagen voor het begin van de
cursus krĳgt u bericht of deze wel of niet
doorgaat. Zĳn er teveel aanmeldingen voor
een cursus, dan wordt u op een wachtlĳst
geplaatst of zal worden geprobeerd een
parallelcursus te organiseren.
Privacy
Bij inschrĳving worden de daarbij aan ons
beschikbaar gestelde persoonsgegevens
zorgvuldig opgeslagen en gebruikt volgens de
vastgestelde en openbare privacyregels van de
Volksuniversiteit. Van u wordt gevraagd
daarmee in te stemmen.
Betaling
U kunt betalen via een eenmalige machtiging
(zie hiervoor de website of het inschrijvingsformulier).

Het cursusbedrag wordt bĳ de start van
de cursus geïnd. Voor cursussen die meer
dan € 200 kosten kunt u kiezen voor
betaling in 2 maandelĳks opeenvolgende
termĳnen.
Annulering en Restitutie
Cursussen gaan door als een bepaald
minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum
aantal
niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit
het recht de cursus te annuleren.
De ingeschreven deelnemers ontvangen
hierover bericht (zie hierboven onder
Inschrĳvingen).
Cursisten dienen schriftelĳk te annuleren.
Annuleringen zĳn tot maximaal vier weken
voor aanvang van de cursus kosteloos
mogelĳk. Bij annulering daarna wordt
10% administratiekosten in rekening
gebracht. Is de cursus eenmaal gestart, dan
is annulering
door de cursist niet meer
mogelĳk en wordt er geen cursusgeld
meer terugbetaald. Slechts bij hoge
uitzondering
(b.v. ingeval van een
ernstige ziekte of verhuizing) is gehele of
gedeeltelĳke restitutie mogelĳk.
Deze gevallen zĳn ter beoordeling van het
bestuur. U kunt, indien u verhinderd bent
de cursus daadwerkelĳk te volgen, iemand
zoeken die uw plaats zal innemen.

Hiervan dient u de Volksuniversiteit op de
hoogte te stellen vóór aanvang van de
cursus.
Overige voorwaarden
De Volksuniversiteit doet haar uiterste
best de activiteiten goed en zoveel
mogelijk naar de wens van de cursist
te organiseren. Na
afloop van de
cursus bestaat de mogelĳkheid een
evaluatie-formulier in te vullen waarin
u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij
hopen dat u van dit formulier gebruik
zult maken. Mochten de organisatie of
de gang van zaken in
de cursus
daartoe aanleiding geven, dan kunt u
een klacht indienen. De Volksuniversiteit
kent een klachtenregeling die gratis is
te verkrĳgen bĳ het secretariaat. De
Volksuniversiteit is niet aansprakelĳk
voor schade aan personen e n / o f
eigendommen, evenmin is zij aansprakelĳk voor diefstal en/of vermissing
van persoonlĳke goederen
tĳdens de
door haar georganiseerde activiteiten.Alle
door de Volksuniversiteit gepubliceerde
prijzen en data zijn onder voorbehoud
van kennelĳk foutieve vermeldingen. Data
en prĳzen kunnen door de Volksuniversiteit
worden aangepast.
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Secretariaat
Meerkoetlaan 2
7905 ES Hoogeveen
secretariaat@vuhoogeveen.nl

www.volksuniversiteithoogeveen.nl

