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Voorwoord
Jawel, we zijn er nog! Zelfs door drie opeenvolgende jaren van onderbrekingen en afgelastingen van cursussen en lezingen als
gevolg van coronabeperkingen hebben we ons niet uit het veld laten slaan en dus zijn we ook de afgelopen maanden druk in de
weer geweest om voor het nieuwe studiejaar weer een aantrekkelijk programma voor u samen te stellen.
We hadden hierbij wel te maken met een paar bijzondere uitdagingen: een aantal docenten die vele jaren binnen de
Volksuniversiteit actief zijn geweest heeft afscheid genomen en vervangers zijn tegenwoordig niet meer een-twee-drie gevonden.
Dat betekent dat een aantal vertrouwde cursussen nu nog niet kon worden opgenomen in deze studiegids. Uiteraard blijven we op
zoek naar bekwame en inspirerende opvolgers.
Daarnaast hebben er verschuivingen plaatsgevonden binnen organisaties waar we mee samenwerken en waarvan we ruimtes
gebruikten om onze lessen en lezingen te verzorgen. Ook dat heeft het nodige gepuzzel teweeggebracht.
Desalniettemin is het toch ook dit jaar weer gelukt een aantrekkelijk programma samen te stellen met een aantal oude
vertrouwde, maar zeker ook een paar nieuwe uitdagende en interessante onderwerpen.
In deze studiegids vindt u dus ons voorlopige programma voor het cursusjaar 2022-2023. Het woordje 'voorlopige' heb ik evenals
vorig jaar weer onderstreept, omdat we voor de volledige uitvoering ervan natuurlijk steeds afhankelijk blijven van de
ontwikkelingen rond corona. Daarnaast willen we mede gezien het bovenstaande bewust ook 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 zoals altijd op de hoogte via de Nieuwsbrief en via onze website, de plek waar u altijd de meest actuele informatie
kunt vinden. Ook deze studiegids blijft beschikbaar via de website en is op aanvraag eveneens beperkt leverbaar als gedrukt
exemplaar.
We hopen het komend jaar weer een groot aantal van u te mogen begroeten bij onze lessen, lezingen en/of excursies. Met u
hopen we dat het coronavirus zich het komend jaar rustig blijft houden, zodat we ons programma dit keer weer eens volledig
kunnen uitvoeren.
Namens bestuur, docenten en overige medewerkers wens ik u een stimulerend en leerzaam nieuw studiejaar toe!

Met hartelijke groet,
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 coronamaatregelen in acht genomen.
Cursus met beperkte groepsgrootte
Het is mogelijk 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.
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Algemene informatie
ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
(alle in Hoogeveen)

Odd Fellowhuis
Koekoeklaan 3a 7905 HJ 0528-232376
Alfa College
Voltastraat 33 7903 AA 0528-287662
Roelof van Echten College
Voltastraat 27 7903 AA 0528-358658
Scala Hoogeveen
Markt 5 7902 BK
0528-235005
Bibliotheek Hoogeveen
Willemskade 27 7902 AV 0528-268131

CURSUSMATERIAAL

VAKANTIES

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:
15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie:
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie:
25 februari t/m 5 maart 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij verwijzen u graag naar de algemene
voorwaarden op pagina 39.
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.
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Kunst en cultuur

Domplatz Osnabrück Fotograph NIcola (Piqs.de)

7

Kunst en cultuur
Nr. 112

(i.s.m. Bibliotheek)

MODERNE ENGELSE POËZIE
Docent:

Freerk van der Werff

Een keuze uit de Engelstalige poëzie van de 20ste eeuw van
dichters als W.H. Auden, T.S. Eliot, Robert Frost, Thom Gunn,
Ted Hughes, Philip Larkin, Brian Patten, Ezra Pound, W.B.
Yeats e.d.
Gedichten worden gelezen en besproken, waarbij ook de
historische achtergrond en het genre waarin ze zijn
geschreven aan de orde komen.
Een redelijke kennis van het Engels bevordert het plezier en
begrip bij het lezen, hoewel soms gebruik wordt gemaakt van
een vertaling in het Nederlands.
bij deze lezing krijgt u tevens een reader met de te lezen en
te bespreken gedichten.

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
6 december 2022
Aanvang
19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)
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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 ook een enkele klassieker. Dit seizoen zijn dat:
1. Veranderen: methode van Edouard Louis
Hij is een van de boeiendste auteurs in de Franstalige literatuur van nu.
In deze roman vertelt hij zijn eigen verhaal, zijn odyssee, op
nietsontziende wijze. Jarenlang heeft hij een alomvattende wens: hij wil
ontsnappen aan zijn verstikkende, achtergestelde jeugd in een verarmd,
troosteloos dorp in Noord-Frankrijk. Hoe kan hij revanche nemen…..
een indringend verhaal over een zoektocht naar identiteit.
2. Zuurstofschuld van Toine Hermans
Prachtig geschreven verhaal, waarmee hij in 2022 de Nederlandse
Boekhandelsprijs heeft gewonnen. Het adembenemende avontuur van
twee klimvrienden, die hun dromen denken na te jagen in de Alpen en
de Himalaya, maar in de ijle lucht gelden andere wetten. Een roman over
vrijheid en vriendschap en de gevolgen van radicale keuzes. Wat de
bergen met mensen doen en…de mens met de bergen.
3. Madame Bovary van Gustave Flaubert
Een klassieker. Tegen het decor van verpletterende verveling tekent
Flaubert het leven van een jonge vrouw, Emma. Zij gaat kapot aan haar
illusies. Een verhaal van alle tijden, maar in de 19de eeuw leidde de
publicatie tot een roemrucht proces wegens het in strijd zijn met de
goede zeden. Emma wilde alles uit het leven halen, maar was het dat
waard?

4. Lot van Zeruja Shalev
Zeruja Shalev is een van de opvallendste schrijfsters in Israël.
Een ontmoeting tussen twee vrouwen gooit hun leven op
onverwachte wijze overhoop. De oudste van hen heeft in de
ondergrondse beweging gevochten voor de onafhankelijkheid
van Israël. Onthulling van het verleden werpt een grote
schaduw over de toekomst en confronteert de hoofdpersonen
met veel vragen. Grote thema's: het lot, controle,
verantwoordelijkheid, familiebanden, illusies en liefde.
5. Wormmaan van Marieken Heitman
Bekroond met de Librisprijs 2022! Hoofdpersoon Elke is
zaadveredelaar. Ze vertrekt naar een Waddeneiland op zoek
naar de oerversie van de erwt. Maar bovenal is er sprake van
een zoektocht naar haar eigen oervorm.
"Een uitdagende en onconventionele roman, die zowel actueel
als tijdloos is." (juryrapport).
Na een korte inleiding over de laatste ontwikkelingen in de
literatuur bespreken we vorm en inhoud van bovenstaande
romans. Zo gaan we anders kijken naar literaire werken en de
rol van de auteur en kunnen we actuele en universele thema's
herkennen.
De romans dient u zelf aan te schaffen of tijdig bij de bibliotheek te
reserveren. 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
6 en 27 okt., 17 nov., 8 dec. 2022 en 12 jan. 2023
Aanvang 09.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 110,00
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Kunst en cultuur
Nr. 122

(i.s.m. Bibliotheek)

OSNABRÜCK, Vredesstad
Klaas Hoogenboezem

Nr. 152

PARIJS EN ZIJN MODERNE
ARCHITECTUUR
Nyncke Wouda

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 Libeskind ontworpen gebouw waar
de beklemming van de oorlog voelbaar is.
Vredeszaal, Remarque, Nussbaum en Libeskind zijn een
bezoek aan Osnabrück alleszins waard. Deskundige
reisleiding en ervaren gidsen bieden u een betekenisvolle
dag.
Bij voldoende belangstelling wordt op zaterdag 24
september een dagexcursie per bus naar Osnabrück
georganiseerd met een bezoek aan het Remarquemuseum,
het Rathaus en het Nussbaummuseum (Zie programma op
blz. 38).

Architectuurhistorica Nyncke Wouda neemt ons deze avond
mee naar Parijs. Deze stad biedt méér dan de 19de-eeuwse
boulevards, pleinen, musea, gezellige restaurantjes en
winkeltjes. Ook voor liefhebbers van moderne architectuur
valt er veel te genieten. We maken een reis langs
bouwwerken als de Sacré Coeur, de Eiffeltoren, de
metrostations van Hector Guimard en Villa Savoye. Via
Centre Pompidou, Parc de la Vilette, La Grande Arche de la
Défense en Bibliothèque Nationale de France. Om te eindigen
bij de Fondation Louis Vuitton en La Canopée.
Een prachtig overzicht van de geschiedenis van de
architectuur van de 20ste eeuw!

Lezing en excursie kunnen los van elkaar geboekt
worden.

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
13 september 2022
Aanvang
19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)
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1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
11 oktober 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)

Kunst en cultuur
Nr. 113

(i.s.m. Bibliotheek)

HELMANTEL EN ZIJN TIJDGENOTEN
Han van Hagen

Menig amateur heeft de penselen stuk geschilderd op
stillevens. Meestal gedefinieerd als een samengeraapt zootje
voorwerpen, die nutteloos bij elkaar lijken te staan.
Het is het meest beproefde en verguisde onderwerp in de
schilderkunst. Op academies is in de eerste jaren het
stilleven een hoofdvak. Saaier kan niet, vindt menige jonge
academiestudent.
'Echt' schilderen heb je onder de knie als je een groepje
voorwerpen volmaakt naar de werkelijkheid kunt schilderen.
Die mening was Karel van Mander (1548-1606) toegedaan.
Hij stelde dat het weergeven van stillevens onontbeerlijk
was om later 'meester-schilder' te worden.
Gerard de Lairesse (1640-1711) beweerde daarentegen, dat
degenen die zich toelegden op het stilleven schilderen,
weinig in hun mars hadden.

inmiddels vele navolgers, die zijn werk soms letterlijk citeren.
Maar ook Dick Ket en Floris Verster mogen we niet vergeten.
Evenmin Jan Mankes en Anton Pieck in zijn vroege jaren.
Dat stillevens meer betekenen dan slechts enkele voorwerpen
bij elkaar, gaan we zien in deze kunstvoorstelling.

Toch zijn er schilders, die het schilderen van stillevens als
hoofdvak gekozen hebben. Morandi is er een van. Hier in
Nederland geeft Henk Helmantel de toon aan. Hij heeft
© Henk Helmantel

1 kunstvoorstelling van 2 uur op dinsdag
Datum
22 november 2022
Aanvang
19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)
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Mens en maatschappij
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Mens en maatschappij
Nr. 212

NIEUW LICHT OP EVOLUTIE
Willem de Vletter

Waarom lukt het maar niet om onze menselijke waarden in
overeenstemming te krijgen met de darwinistische visie op
evolutie? We kunnen niet om de harde wetenschappelijke
resultaten heen, maar het blijft wringen. Is alle leven werkelijk
door toeval ontstaan?
Hebben 'schoonheid', 'verantwoordelijkheid', 'religie', 'vrijheid' wel
bestaansrecht binnen de darwinistische denkkaders? Welke
boodschap geven we (jonge) mensen mee als we hen deze
denkkaders bijbrengen?
Vanuit die kloof tussen wetenschappelijk denken enerzijds en
menselijk beleven anderzijds zal opnieuw naar evolutionaire
mechanismen gekeken worden. Dan blijkt dat het oude DNAdenken veel te simplistisch was om het leven, de evolutie en onze
menselijke verschijning te kunnen verklaren.
De kloof is in werkelijkheid geen kloof, maar een rijk gelaagd
landschap!

De cursus is één geheel en omvat vier avonden:
1.
2.
3.
4.

Darwinisme en neodarwinisme
Evolutionaire dynamiek
Vier evolutionaire dimensies
Levende logica

Mede dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen
menselijke waarden en heldere logica weer samen door één deur.

4 lessen van 2 uur op dinsdag
Data
20 en 27 september, 4 en 11 oktober 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 72,00 (incl. koffie/thee)
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Mens en maatschappij
Nr. 221

ROEMENIË, land met een bewogen
geschiedenis en een boeiende cultuur
Kees Admiraal

De laatste jaren neemt de belangstelling voor Oost-Europa weer toe.
Het verdwijnen van het ijzeren gordijn en de val van het communisme hebben grote geopolitieke veranderingen veroorzaakt. In
deze nieuwe Europese verhoudingen neemt Roemenië een bijzondere plaats in. Moeizaam ontwikkelde zich het democratische
proces van een land met grote tegenstellingen en ongekende mogelijkheden. Minder bekend is de boeiende geschiedenis van dit
interessante land dat zich eeuwenlang staande hield temidden van talloze invasies en overheersing door vreemde mogendheden.
De Roemeense identiteit bleef bewaard en - heel opmerkelijk - delfde niet het onderspit. In de loop der historie ontwikkelde zich in
de 19de eeuw een nationale staat onder een krachtige vorst. In de 20ste eeuw waren er hoogtepunten en dieptepunten (o.a.
tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder Ceausescu). In de 21ste eeuw staat het land weer voor nieuwe uitdagingen.
In vijf bijeenkomsten hopen we in grote lijnen de boeiende geschiedenis en cultuur van dit interessante land te bespreken.
De opbouw is als volgt:
1. Het ontstaan van Roemenië: van de vroegste vondsten naar de gewelddadige middeleeuwen (Dracula)
2. Speelbal van de grote mogendheden
3. Opkomst en consolidatie van het moderne Roemenië (Het koninkrijk)
4. Roemenië vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog
5. Van de communistische periode (Gheorghe Gheorghiu Dej en Ceausescu) op weg naar een moderne Europese natie

5 lessen
Data
Aanvang
Plaats
Prijs
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van 2 uur op woensdag
5, 12, 26 oktober, 2,en 9 november 2022
13.30 uur
Odd Fellowhuis
€ 90,00 (incl. koffie/thee)

Mens en maatschappij
Nr. 222 ODER-NEISSE, een drama
Klaas Hoogenboezem

(i.s.m. Bibliotheek)
Nr. 231 DE ONTDEKKING VAN DE MELKWEG
Jeffrey Bout

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 colonnes
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 Oder-Neissegrens heerst angst tussen
Polen en Duitsers.
In deze lezing kijken we naar dit vluchtelingendrama.
Ook de hedendaagse situatie langs deze grens wordt
besproken.

De Melkweg heeft vanaf een donkere plek een prachtig aanzicht.
Al eeuwen wordt de Melkweg door de mens bewonderd en
bestudeerd. Dit leidde tot vele ontdekkingen, ook gedaan door
Nederlandse sterrenkundigen. De Melkweg bevat vele verhalen:
over het leven van sterren, over bewegingen van stof en gas of
over een zwart gat, verborgen in het centrum. Onze aarde blijkt
onderdeel te zijn van dit immense en complexe systeem. En de
Melkweg blijkt een eiland te zijn in een uitgestrekte kosmische
oceaan. Het ontzag dat men in de oudheid al had voor de
Melkweg is geheel terecht.

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
15 november 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
7 februari 2023
Aanvang
19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)
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Mens en maatschappij
Nr. 223

VAN LIMES TOT LINIES
Klaas Hoogenboezem

Op vele manieren heeft Nederland zich verzet tegen aanvallen van vijanden. De
Romeinen geven met hun grensversterkingen, de Limes, langs de rivieren al het
voorbeeld hoe het water kan worden gebruikt als verdediging tegen vijandige invallen.
In de 80-jarige oorlog ziet men in dat een ommuurde stad alleen niet voldoende is.
Een stevige barrière zou wel ontstaan als de steden beschermd worden door een linie
van forten en schansen. Ook water kan een belangrijke rol spelen. Geleidelijk ontstaat
een goed werkende waterlinie met daarachter op kwetsbare punten forten en
schansen. Deze brede strook van te inunderen (onder water zetten) gebied noemt
men de Oude Hollandse Waterlinie. Na de Franse bezetting wordt deze linie verder
geperfectioneerd, zodat men de inundaties ook gecontroleerd kan regelen. Men
spreekt dan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze heeft bestaan tot 1940. De
Grebbelinie wordt bekend door de slag om de Grebbeberg bij Rhenen in 1940. Door
een opeenstapeling van ruzies in de legertop en de politiek heeft deze linie niet de
kans gekregen om de vijandige opmars te stuiten.
Tijdens de bezetting bouwen de Duitsers langs de kust hun Atlantik Wall. Vaak moeten
de bewoners van dit gebied wijken voor deze bunkers.
De laatste linie in Nederland is de IJssellinie. Bij deze rivier denkt men in de koude
oorlog de Russen te kunnen blokkeren. Zo zouden ze dan niet via Nederland door
kunnen stoten tot de kust en daarna in de richting van Frankrijk en Engeland.

6 lessen
Data
Aanvang
Plaats
Prijs
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van 2 uur op woensdag
22 febr., 8, 15, 22, 29 mrt, 5 april 2023
13.30 uur
Odd Fellowhuis
€ 108,00 (incl. koffie/thee)

Mens en maatschappij
Nr. 224

DE LANGE 19e EEUW
Van Franse Revolutie tot Eerste Wereldoorlog
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:
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

van 2 uur op woensdag
11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari 2023
13.30 uur
Odd Fellowhuis
€ 108,00 (incl. koffie/thee)

Nr. 211

KENNISMAKEN MET GEBAREN
Marjolein de Groot

Kent u ook het gebaar voor hamsteren? Hét
gebaar dat bekendheid verwierf tijdens de
coronapandemie. Maar waar komt dit gebaar
eigenlijk vandaan? Welke wereld schuilt er
achter (gebaren)taal? Voor wie zijn gebaren
heel 'handig'? Wat is het verschil tussen de
Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands
met ondersteunende gebaren (NmG)? Hoe kun
je gebaren ook inzetten bij horenden in verschillende
levensfases?
Deze en andere onderwerpen komen aan bod in de
workshop 'Kennismaken met gebaren'. Ook het handalfabet
wordt behandeld en als u wilt oefent u direct al wat gebaren
mee. Na de workshop kunt u uw naam vingerspellen!
Komt u wel eens in aanraking met kinderen of volwassenen
die zijn aangewezen op het gebruik van gebaren? In
bijvoorbeeld uw beroep, of in uw persoonlijke situatie? Of
bent u 'algemeen belangstellend'?
U bent van harte welkom voor een eerste kennismaking.

1 workshop van 2 uur op woensdag
Datum
5 oktober 2022
Aanvang
19.30 uur
Plaats
Odd Fellowhuis
Prijs
€ 10,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)
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Mens en maatschappij
Nr. 232

ORDE EN CHAOS,
de psychologie van Carl Jung
Maarten van der Zee

In deze lezing zullen we kijken naar de
psychologie van een van de meest
adembenemende denkers en pioniers op
en
het gebied van de psychologie, nl. de
CHAOS
psychologie van Carl Jung. Door middel
van zijn concepten zoals archetypes,
LEZING : ORDE EN CHAOS
mythen en heldenverhalen gaan we de
2023 BIBLIOTHEEK HOOGEVEEN wereld schetsen zoals we deze ervaren:
e e
e ee
een wereld tussen orde en chaos. Na de
koffiepauze gaan we aan de hand van de
hersenen en voorbeelden vanuit maatschappelijke
zienswijze dieper kijken naar de psychologische implicaties
die orde en chaos in de 21ste eeuw hebben en hoe we hier
het beste mee om kunnen gaan.
PSYCHOLOGIE
ORDE

VOLKSUNIVERSITEIT HOOGEVEEN
[ I.S.M ]

JUNG, MYTHES, ARCHETYPEN, HELDENVERHALEN,
HERSENEN, over ORDE & CHAOS in de 21ste eeuw.

D

da

. 0 tot

januari

.

uur.

1 lezing van 2 uur op dinsdag
Datum
17 januari 2023
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bibliotheek Hoogeveen
Prijs
€ 12,00 (vooraf aanmelden; incl. koffie/thee)
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Nr. 234

PSYCHOLOGIE, wat is persoonlijkheid?
Maarten van der Zee

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
VOLKSUNIVERSITEIT
menselijke persoonlijkheid kijken en uiteindelijk
HOOGEVEEN
twee doelen bereiken: meer inzicht in onze
AT IS PERSOONLIJKHEID ?
ok ober m
no ember 2022
persoonlijkheid en appreciatie van menselijke
diversiteit! We krijgen een intrigerende en
www.volksuniversiteithoogeveen.nl
boeiende excursie naar de nuances van de
m e n s e l i j ke p e r s o o n l i j k h e i d , g e b a s e e r d o p
tientallen jaren van onderzoek in de psychologie en andere
gedragswetenschappen.

PERSOONLIJKHEIDS

PS CHOLOGIE

CURSUS:

There is little difference in people, but that
li le difference makes a big difference ...
- W. Clement Stone -

7 avonden van 1,5 uur op dinsdag
Datum
4 oktober 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 95,00 (incl. € 11,00 lesmaterialen)

Mens en maatschappij
Nr. 225

(i.s.m. Filmhuis Hoogeveen)

TWEE AVONDEN FILM KIJKEN MET
David Stroband

Inleiding en nagesprek op film-screenings
Tijdens de twee avonden laat David u de rijkdom van cinema zien.
Vóór aanvang van de film gaat hij op beide avonden in op het
specifieke karakter en de opbouw van de te vertonen bijzondere
film. Hij gaat daarbij in op de keuze van de regisseur voor onder
andere montage, mise-en-scène en specifieke belichting en
cameravoering. Maar ook het geluid, de vertelwijze en het
acteerwerk worden belicht. Met deze bagage is het kijken naar de
gekozen film een verrijkende ervaring.
De te vertonen filmtitels zijn op dit moment nog een verrassing,
maar u kunt ervan uitgaan dat deze vervaardigd zijn door
uitgesproken en vernieuwende regisseurs.

2 bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur op maandag
Data
13 en 27 maart 2023
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Bioscoop Vue Hoogeveen (Van Echtenstraat 35)
Prijs
€ 32,50 voor 2 avonden (vooraf aanmelden)
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Creativiteit

20

Creativiteit
Nr. 361

DIGITALE FOTOGRAFIE
Freddie Uiterwijk Winkel

Wilt u meer weten over uw digitale
systeem- of spiegel-reflexcamera, dan is
deze workshop zeer aantrekkelijk.
Freddie Uiterwijk Winkel geeft u een
kijkje in de wereld van de mogelijkheden
van uw camera. Met voorbeelden laat hij
u de verschillen zien en geeft daarbij
uitleg. De theorie komt aan de orde: o.a. lenzen, diafragma,
sluitertijd en compositie.
Ook zal er een avond besteed worden om naar buiten te
gaan en daar met avondlicht te fotograferen. U krijgt dan
een aantal opdrachten om foto's te maken die daarna
besproken zullen worden.

Nr. 313

EIGEN SCHILDERKUNST (i.s.m. Scala)
Zwaantje ten Have

Ontdek uw eigen talent in een aantal lessen van deze ervaren
schilderes.
In vier lessen kunt u oefenen met acrylverf en krijgt u de
mogelijkheid om iets wat u zelf leuk vindt te creëren. Zij zal u
daarbij helpen en advies geven en laten zien wat er allemaal
mogelijk is. Daarbij denken we dan o.a. aan het mengen van
kleur, hoe is de verdeling/compositie, hoe ontstaan licht en
schaduw.
Of u nu beginner bent of al een poosje schildert, voor iedereen
is het mogelijk om een eigen schilderij te maken. Eigen fantasie
is ook belangrijk!

Na deze drie avonden weet u weer wat meer over de
mogelijkheden van uw camera!
Aantal deelnemers: max. 12

3 avonden van 2 uur op dinsdag
Data
27 september, 4 en 11 oktober 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats
Scala Hoogeveen
Prijs
€ 48,00

4 middagen van 2,5 uur op dinsdag
Data
10, 17, 24 en 31 januari 2023
Aanvang 13.30 uur
Plaats
Scala Hoogeveen
Prijs
€ 72,00 (incl. koffie/thee)
(excl. materiaal € 6,00 te voldoen aan docent)
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Creativiteit
Nr. 312

IEDEREEN KAN TEKENEN
Janneke Boer

Twijfel je eraan of je wel kunt tekenen?
Niet doen, want tekenen kun je leren.
Tijdens deze lessen leren we de grondbeginselen van tekenen.
Hoe zit dat nou met bijvoorbeeld schaduwen, en hoe werken de kleuren op
elkaar? Allemaal dingen die aan bod komen.
We starten met potlood en later gaan we met pastelpotloden werken.
Uiteindeljk leren we hoe je een dier kunt tekenen met pastelpotloden, hoe je
een mooie vacht en sprekende ogen tekent.
Iedereen werkt in zijn eigen tempo en op eigen niveau.
Materiaal:
voor de eerste les neemt de docente materiaal voor u mee. Daarna zelf
aanschaffen (kan ook via docente), of voor € 5,00 per keer van de docente
lenen/gebruiken.

10 lessen van 2 uur op dinsdagochtend
Eerste les 20 september 2022
Aanvang 09.15 uur
Plaats
Odd Fellow Huis Hoogeveen
Prijs
€ 180,00 (incl. koffie/thee)
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Creativiteit
Nr. 334

OOSTERSE VEGETARISCHE KEUKEN
Asih Poort-Tartosuwarno

In Indonesië worden heel vaak vegetarische gerechten geserveerd. Omdat
vlees, kip en vis duur zijn, is dat bij driemaal daags warm eten ook
vanzelfsprekend.
In deze workshop maakt u kennis met veel variaties van vegetarische
gerechten uit Indonesische en andere Aziatische landen. De vegetarische
recepten zijn van de docente, maar zijn wel gebaseerd op traditionele
recepten.

Aantal deelnemers: max. 12

1 avond van 2,5 uur op maandag
Datum
12 december 2022
Aanvang 19.00 uur
Plaats
Keuken Alfa-college Hoogeveen
Prijs
€ 36,00 (incl. € 12,00 ingrediënten)
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Creativiteit
Nr. 332

DE OOSTERSE KEUKEN
Asih Poort-Tartosuwarno

De Oosterse recepten zijn vaak een mooie kleurige en kruidige
combinatie. Verse groenten, kruiden, vlees, kip, vis en
vegetarische ingrediënten zoals tahoe, tempé, bonen en
paddenstoelen verwennen onze smaakzintuigen in een
feestelijke maaltijd. In deze workshop maakt u o.a. currygerechten met meer dan acht verschillende verse kruiden.

Nr. 333

OOSTERSE TAPAS
Asih Poort-Tartosuwarno

De Indonesische tapas - ook Camilan of gewoon snack
genoemd - zijn bedoeld als tussendoortjes. Ze kunnen zowel
hartig als zoet zijn. De bereiding kan snel en is niet moeilijk.
Behalve als tussendoortje zijn ze ook ideaal als picknickhapje
of snack bij een gezellig feestje..

De eerste avond werkt u met een feestelijk menu van de
verschillende eilanden in Indonesië.
De tweede avond maakt u verschillende gerechten uit landen
van het verre oosten, zoals India, Thailand, Maleisië en China.

Aantal deelnemers: max. 12

Aantal deelnemers: max. 12

2 avonden van 2,5 uur op maandag
Data
21 en 28 november 2022
Aanvang 19.00 uur

1 avond van 2,5 uur op maandag
Datum
16 januari 2023
Aanvang 19.00 uur
Plaats
Keuken Alfa-college Hoogeveen
Prijs
€ 36,00 (incl. € 12,00 ingrediënten)

Plaats

Keuken Alfa-college Hoogeveen

Prijs

€ 72,00 (incl. € 24,00 ingrediënten)
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Creativiteit
Nr. 344 CURSUS AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN
Margreet Herman
De docent zegt:
"Waar te beginnen…is een veelgehoorde verzuchting van wie (auto)biografisch wil schrijven. Mijn
antwoord is 'Kom naar deze cursus!' Dan krijg je schrijfopdrachten die structuur geven aan het
schrijven van 'het verhaal van jouw leven.' Terzijde vermeld ik dat je ook kunt kiezen om één
onderwerp uit je levensloop in de schijnwerper te zetten. Zo heeft een eerdere deelnemer prachtige
teksten over zijn loopbaan bij de politie vastgelegd. En een andere het ingrijpende verhaal van wat
zij als mantelzorger meemaakte. Wat jouw keuze ook is, het weven van een thema, dat in iedere
schrijfopdracht terugkomt, tilt je teksten tot een samenhangend geheel.
Zo is één schrijfopdracht: Van hoeveel huizen heb jij de voordeursleutel op zak gehad? Schrijf van
elk huis hoe jouw verblijf daar was? Al schrijvend ontdek je dan vele zijwegen die uiteindelijk over
jouw leven gaan. En wie over zijn/haar loopbaan schrijft, past de opdracht aan: Op welke locaties en
in welke functies heb jij gewerkt?

De cursus belicht ook dat je vanuit verschillend perspectief op een en dezelfde gebeurtenis in je leven
kunt terugkijken. Wat opmerkelijke inzichten kan geven.. En daarnaast doen we nog veel meer interessante en leuke
theoretische en praktijkoefeningen. En? Is je interesse gewekt? Schrijf je dan in!"
Aantal deelnemers: max. 8

6 ochtenden van 2,5 uur op donderdag
Data
12, 26 januari, 9, 23 februari, 9, 23 maart 2023
Aanvang 10.00 uur
Plaats
Odd Fellowhuis
Prijs
€ 132,00 (incl. koffie/thee; incl. materiaal)
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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.
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 31 augustus 2022. Vermeld in uw bericht welke taal het betreft, welke vragen u
hebt en uw telefoonnummer.
Op zaterdag 3 september 2022 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
ZWEEDS
Docente: Ina Sassen
Nr. 561 Niveau 1

ERK A1

dinsdag 19.45 - 21.00 uur

De beginnerscursus Zweeds Niveau 1 is bedoeld voor hen die
nog geen of nog maar weinig kennis hebben van de Zweedse
taal. In deze twintig lessen wordt uitgebreid 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. 563 Niveau 3

ERK A2

dinsdag 18.30 - 19.45 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!

20 lessen op dinsdag
Eerste les 27 september 2022
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 230,00

Studieboeken voor beide 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)
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Talen

30

Talen
Nr. 512 FRANS niveau
Docente: Jacobien From

2

Niveau 2

Nr. 513 FRANS niveau
Docente: Jacobien From
ERK A1

3

Niveau 3

ERK A1+

De Franse taal is uit het Latijn voortgekomen en behoort tot
de Romaanse talen. Het wordt door miljoenen mensen
gesproken over de hele wereld. Ondank de opkomst van het
Engels is het Frans nog steeds een belangrijke taal in het
diplomatieke verkeer en een van de officiële talen van de
Verenigde Naties. In de ‘cours de langue’ staat de
mondelinge communicatie voorop.

Studieboeken:
Niveau 2, 3
C'est bien ça, deel 1,
Tekstboek
Werkboek

ISBN 978 90 0140 2884 Prijs ca. € 41,95
ISBN 978 90 0140 2877 Prijs ca. € 42,95

*Studieboeken niet meer verkrijgbaar; overleggen met de docent.

20 lessen op dinsdag
Eerste les 27 september 2022
Tijd
19.45 - 21.00 uur
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 230,00

20 lessen op dinsdag
Eerste les 27 september 2022
Tijd
18.30 - 19.45 uur
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 230,00
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Talen
Nr. 527 ENGELS CONVERSATIE 2
Docent: Freerk van der Werff

Conversatie 2

Nr. 525
Docent:

ENGELS

OPFRIS
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.

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.

Studiemateriaal:
Abonnement op het Engelse tijdschrift 'Current' via de docent:
ca. € 15,50 (te voldoen aan de docent)

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

10 lessen op dinsdag
Eerste les 27 september 2022
Tijd
18.30 - 19.45 uur
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 115,00

10 lessen op dinsdag
Eerste les 27 september 2022
Tijd
19.45- 21.00 uur
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 115,00

Aantal cursisten: max. 8
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Talen
SPAANS
Docente: Wietske Hilberdink
Nr.
541 Niveau 1
546 Conversatie

dinsdag
dinsdag

19.45 - 21.00 uur
18.30 - 19.45 uur

ERK
A1
B1

Spaans is de tweede taal van de wereld; er zijn veel landen
Spaanstalig. Daarmee wordt het bijna een must ook de taal te
leren, om je wereldwijd goed verstaanbaar te kunnen maken. De
Spaanse taal is er ook een van passie en emotie; de taal leren is
ook de temperamentvolle cultuur proeven. Een beleving op zich!

Studieboeken:
Niveau 1
Caminos nieuw 1 tekstboek
ISBN 9789054515807 ca. € 41,00
Caminos nieuw 1 werkboek+online MP3 ISBN 9789462931756 ca. € 45,00
Conversatie: in overleg met de docent.

20 lessen
Eerste les
Plaats
Prijs
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op dinsdag
27 september 2022
Roelof van Echten College
€ 230,00

ITALIAANS
Docente: Henriëtte Joppe-d'Hane
Nr.
551 Niveau 1 dinsdag 19.45 - 21.00 uur A1
552 Niveau 2 dinsdag 18.30 - 19.45 uur A1+

ERK

Een van de Romaanse talen, door ruim 70 miljoen mensen
wereldwijd gesproken, in verschillende dialecten. De huidige
Italiaanse standaardtaal is direct gebaseerd op het
Florentijns. Italiaans is al heel lang bekend als de taal van de
opera, maar het is veel meer dan dat. Het land heeft een zeer
rijke cultuur, ook op culinair gebied, die door het kennen van
de taal nog meer tot te verbeelding gaat spreken.

Studieboeken
Niveau 1 en 2
Azzuro 1 libro dello studente + cd audio en MP3
ISBN 978 90 5451 8495 Prijs ca. 48,00
Docent verzorgt aanvullend lesmateriaal (en evt. maatwerk)

20 lessen op dinsdag
Eerste les
27 september 2022
Plaats
Roelof van Echten College
Prijs
€ 230,00

Excursies
Nr. 612

OSNABRÜCK

(zie ook blz. 10)

Klaas Hoogenboezem

PROGRAMMA
07.00
Vertrek per bus vanaf Station Hoogeveen
10.00
Aankomst Osnabrück
10.00-11.00 Kaffee mit Kuchen in Café Leysiffer
Wandeling naar Remarque Friedenszentrum
11.00-12.00 Rondleiding o.l.v. Nederlandse gids in Friedenszentrum
(deze gids blijft ook bij ons in Friedenssaal en
Nussbaummuseum)
12.00-12.30 Bezoek aan de Friedenssaal in het Rathaus
12.30-14.00 Vrije tijd voor eventuele stadswandeling en lunch
(lunch niet inbegrepen)
14.00
Verzamelen bij het Rathaus
14.00-14.30 Wandeling naar het Nussbaummuseum
14.30-16.30 Rondleiding met aandacht voor leven en werk van de
schilder Nussbaum en architect Liebeskind
17.00
Vertrek
20.00
Aankomst Hoogeveen
Raadhuis Osnabrück wikimedia.org

1 excursie op zaterdag
Datum
24 september 2022
Plaats
Osnabrück
Prijs
€ 55,00
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Activiteiten i.s.m. Bibliotheek Emmen
In samenwerking met de Bibliotheek van Emmen (nieuwe naam: Facet) verzorgt de Volksuniversiteit Hoogeveen diverse
activiteiten. Wij noemen hieronder een aantal. Voor volledige informatie verwijzen wij u naar onderstaande website

Autobiografisch schrijven
Docente: Margreet Herman
Eerste les: 10 september 2022
Frans Conversatie
Docent: André Degen
Eerste les: 21 september 2022
Orde en chaos, de psychologie van Carl Jung
Lezing: Maarten van der Zee
15 januari 2023
Inleiding in de psychopathologie
Docent: Maarten van der Zee
Eerste les: 9 maart 2023
De ontdekking van de Melkweg.
Lezing: Jeffrey Bout
Datum: 19 maart 2023
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Facet biedt in Emmen cursussen en lezingen van de
Volksuniversiteit Hoogeveen aan.
Zie: www.volksuniversiteithoogeveen.nl/activiteiten-emmen

Inschrijfformulier

Eénmalige SEPA-incasso machtiging

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

Stichting Volksuniversiteit

Dhr./Mevr.

:_________________________________

IBAN NL20 RABO 0118900064

Adres

:_________________________________

Postcode

:_________________________________

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

:_________________________________

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 méér 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

Tel.overdag :_________________________________
❏
geeft zich op voor de cursus/lezing/excursie:
Cursusnr. Titel
Bedrag
________

_________________________ €______

________

_________________________ €______

________

_________________________ €______

________

_________________________ €______

Stuurt u dit inschrijfformulier in een gesloten
gefrankeerde enveloppe naar:
Volksuniversiteit Hoogeveen
Lek 11
7908 HP Hoogeveen

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het
—privacyreglement van de Volksuniversiteit Hoogeveen

Bankrekening/IBAN nr. NL___________________________
Naam rekeninghouder indien afwijkend:________________
Plaats:_________________________ datum: __________

Handtekening:___________________________
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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: secretaris@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
secretaris@vuhoogeveen.nl

www.volksuniversiteithoogeveen.nl

