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Opgericht in december 1977 bestaat de 
Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn dit jaar 45 
jaar. Dit is dus eveneens de 45e keer dat we u een 
programma presenteren waarvan we, zoals altijd, 
hopen dat er voor iedereen iets van zijn / haar 
gading bij zit!

Het afgelopen cursusjaar is niet zonder horten en 
stoten verlopen. Ook wij hebben te maken gehad 
met de gevolgen van de coronapandemie die ons 
land en de wereld parten heeft gespeeld. Dat 
betekende onder andere dat we ons genoodzaakt 
zagen om vanaf eind november 2021 tot eind januari 
2022 al onze activiteiten op te  schorten en enkele 
zelfs geheel te laten vervallen. Een aantal van de 
taalcursisten heeft in die periode overigens dankzij 
de inzet van de desbetreffende docenten, de lessen 
online kunnen volgen. Vrijwel alle lessen die zijn 
vervallen konden gelukkig nadien weer ingehaald 
worden.

Uiteindelijk hebben bijna 700 personen toch nog 
deel kunnen nemen aan één van onze activiteiten 
wat onder de gegeven omstandigheden als een goed 

resultaat kan worden beschouwd. Vanzelfsprekend 
hopen we dat we onze activiteiten het komend jaar 
kunnen uitoefenen als vanouds.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we 
verder besloten het Programmaboekje niet in grote 
getale in papieren vorm te verspreiden (mede 
vanwege de sterk gestegen druk- en papierkosten). 
We zullen dan ook op andere wijze onze activiteiten 
onder de aandacht brengen. Wel blijft het boekje in 
digitale vorm beschikbaar op onze website.

Wij vertrouwen erop dat de belangstelling voor 
onze cursussen, lezingen en workshops zal blijven 
bestaan en velen van u opnieuw aan  één of meer 
daarvan zullen deelnemen.

En zoals bekend: alle actuele informatie vindt u 
steeds op onze website (www.vuar.nl).

Met vriendelijke groet,
Roland Vandeveen
(voorzitter)

Geachte lezer,
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Schoolvakanties 2022-2023
Herfstvakantie: 22 okt. tot en met 30 okt. 2022
Kerstvakantie: 24 dec. tot en met 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. tot en met 5 maart 2023
Meivakantie: 29 april tot en met 7 mei 2023
Onze kantooruren: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur;  
 wij zijn gesloten tijdens vakanties en feestdagen.
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CORONA PROTOCOL

De VUAR stelt zich ten doel om klassikaal onderwijs te geven, echter de  
afgelopen periodes zijn wij geconfronteerd geworden met corona-maatregelen die klassikaal onderwijs 

(tijdelijk) niet mogelijk maakten.
De essentie van al onze cursussen is en blijft dat men klassikaal onderwijs krijgt. We doen dat uiteraard op 

locaties die voldoende kwaliteit hebben om gezond met cursisten in een lokaal onderwijs te krijgen.

Uiteraard houdt de VUAR zich aan alle (semi-)overheidsrichtlijnen die  
eventueel zouden kunnen gaan gelden, hetgeen met zich mee kan brengen dat – tijdelijk – klassikaal 

onderwijs niet mogelijk is. In dat geval zal steeds een  
oplossing op maat worden gevonden. 

Dit kan leiden tot het tijdelijk opschorten van lessen, totdat klassikaal  
onderwijs weer mogelijk is. Ook kan, ter overbrugging, tijdelijk online les  

worden gegeven, echter alleen voor zover de docent én de overgrote meerderheid van de cursisten daarvoor 
kiest. Uiteraard zullen de cursisten daarbij door de docent én de VUAR adequaat begeleid worden.
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Lachyoga

In deze workshop oefenen we met het concept “lachyoga, lachen zonder  reden”. Lachen is 
goed voor je lijf en voor je hoofd. Lichamelijk en  geestelijk voel je je helemaal ontspannen en 
vitaal! Oefeningen kunnen zowel  staand als zittend gedaan worden. Ervaring is niet nodig, 
iedereen is welkom.

Code: BG001 Aanvang: Dinsdag 04-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 22;  Workshop: 1 x 2 uur    
Docente: Mw.  A.J. (Agnes) van der Werf  Meenemen: gemakkelijk zittende kleding, iets 
warms (vest, sokken), flesje water, handdoek of badlaken en eventueel een yogamatje.

Code: BG003 Aanvang: Donderdag 16-03-2023; 19:30 uur; Prijs: € 22;  Workshop: 1 x 2 uur  
Docente: Mw.  A.J. (Agnes) van der Werf  Meenemen: gemakkelijk zittende kleding, iets 
warms (vest, sokken), flesje water, handdoek of badlaken en eventueel een yogamatje.

BEWEGING & GEZONDHEID
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CREATIVITEIT

Stippen op porselein

Word je ook zo blij van vrolijk servies? Kom dan naar de workshop stippen op porselein. In deze 
workshop leer je hoe je porselein servies kunt bewerken met verf door middel van stippelpatronen 
en het gebruik van andere materialen.  Je gaat naar huis met twee mooie gestipte schaaltjes.

Code: CB005 Aanvang: Woensdag 02-11-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur      
Docente: Mw.  M.C.E. (Monique)  Oosterlaken; Extra kosten: € 10,00 voor materiaal, te verrekenen 
met de docente.

Code: CB007 Aanvang: Woensdag 18-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur      
Docente: Mw.  M.C.E. (Monique)  Oosterlaken; Extra kosten: € 10,00 voor materiaal, te verrekenen 
met de docente.

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Nana’s maken

In deze cursus wordt een vrolijk en kleurrijk beschilderd vrouwenfiguur (ook wel Nana  
genoemd) gemaakt. De Frans-Amerikaanse kunstenares Niki de St. Phalle (!930 - 2003) werd 
in de zestiger jaren wereldberoemd met het ontwerpen en maken van Nana’s. Het werken met 
papier-maché hierbij is een fascinerende combinatie met oneindig veel mogelijkheden.  
De ruimtelijke creaties van papier-maché worden kleurrijk beschilderd met acrylverf. 

Code: CB001 Aanvang: Woensdag 05-10-2022; 19:00 uur; Prijs: € 75; Workshop: 3 x 3 uur  
(wekelijks) Docente: Mw. Y. (Yvonne) Krabbendam Extra kosten: € 10,00 voor materiaal,  
te verrekenen met de docente.

Code: CB003 Aanvang: Woensdag 08-02-2023; 19:00 uur; Prijs: € 75; Workshop: 3 x 3 uur  
(wekelijks) Docente: Mw. Y. (Yvonne) Krabbendam Extra kosten: € 10,00 voor materiaal,  
te verrekenen met de docente.
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CREATIVITEIT

Handletteren voor beginners

Wil je ook graag leren handletteren? Kom dan naar de workshop handletteren voor beginners 
waarin je de beginselen van het handletteren en het gebruik van de materialen leert  Iedereen 
gaat aan de slag met zijn eigen ontwerp en gaat naar huis met een mooi eindresultaat en  
genoeg inspiratie om hier zelf mee door te gaan.

Code: CB009 Aanvang: Woensdag 09-11-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur    
Docente: Mw.  M.C.E. (Monique)  Oosterlaken;. Meenemen: een quote of tekst van 3 tot 5  
woorden die je aanspreekt. Extra kosten: € 10,00 voor materiaal, te verrekenen 

Code: CB011 Aanvang: Woensdag 25-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur   
Docente: Mw.  M.C.E. (Monique)  Oosterlaken; Meenemen: een quote of tekst van 3 tot 5  
woorden die je aanspreekt. Extra kosten: € 10,00 voor materiaal, te verrekenen

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Boekselen voor beginners

Boekselen is een creatieve techniek die mensen aanspreekt die houden van boeken, taal en 
toeval. Je geeft een oud boek een nieuw leven als persoonlijke creatieve speeltuin. De moge-
lijkheden zijn eindeloos, ook voor mensen die niet kunnen tekenen. Tijdens drie avonden maak 
je diverse pagina’s in verschillende technieken en krijg je volop ideeën en werkbeschrijvingen 
om thuis verder te boekselen. Boekselen is een manier om je creativiteit terug te vinden,  
naar jezelf te kijken en te ontspannen.

Code: CB013 Aanvang: Maandag 03-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 60;  Cursus: 3 x 2 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  L.H. (Loes)  Vork Meebrengen: een (oud) boek, bijv. een roman.
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CREATIVITEIT

Boekselen voor gevorderden 

Boekselen voor gevorderden geeft extra pittige creatieve uitdagingen op boekpagina’s.  
We gaan onder meer boekselen over meerdere pagina’s, werken met doorkijkjes en gaan aan 
de slag met zelf ontworpen Escher-patronen. Een heerlijk vervolg op de cursus boekselen voor 
beginners!
 
Code: CB015 Aanvang: Maandag 07-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 60;  Cursus: 3 x 2 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  L.H. (Loes)  Vork 

Workshop Schilderen met mixed media

Dit is een mixed  media techniek met verschillende materialen. De basis is alcoholinkt op 
yupo  glanspapier m.b.v een blaastechniek. Laat je inspireren door de grillige vormen van de 
ecoline. Van hieruit gaan we  opbouwen met allerlei soorten papier (behang, krant, zilverpapier,  
tijdschrift enz.) en acrylverf. Ook kunnen restjes textiel worden gebruikt  zoals stof, gaas, kant, 
wol, enz. Zo ontstaat er een creatief landschap. Ook kan er een collage worden gemaakt  met 
een boodschap of thema.

Code: CB017 Aanvang: Woensdag 12-10-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur
Docente: Mw.  D.A. (Aimée)  Macdaniel Extra kosten: € 15,00 voor materialen, te verrekenen 
met de docente. Aangeraden wordt oude kleding te dragen tijdens de workshop.

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Workshop Druktechnieken

We gaan in deze workshop kennismaken met 4 verschillende druktechnieken: We starten met 
WRIJFPRENTEN, vervolgens gaan we STEMPELEN, dan passen we de COUVERTURE TECHNIEK toe 
en als laatste werken met de LINOSNEDE techniek. We maken verschillende gebruiksvoorwer-
pen zoals : sierpotjes, boekenleggers, felicitatiekaarten, postpapier, naamkaartjes, placemats, 
of versieringen.

Code: CB019 Aanvang: Woensdag 19-10-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur      
Docente: Mw.  D.A. (Aimée)  Macdaniel Extra kosten: € 10,00 voor materialen, te verrekenen 
met de docente.
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CREATIVITEIT Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Workshop Vilten

VILTEN!!! Een creatieve verwennerij!
Twee keer spelen met wol, water en zeep! Het is mooi om te zien en te voelen hoe de fijne, 
luchtige en zachte wol door de toevoeging van water, zeep en beweging verandert van losse 
stukjes wol in een kunststukje. Als je eenmaal weet hoe je moet vilten gaat er een wereld vol 
mogelijkheden voor  je open.Tijdens de eerste workshop maken we kennis met de materialen 
en experimenteren we met verschillende soorten wol, kleuren en vezels zoals zijde en bam-
boe. We maken een mooie lap /  schilderij. Ter inspiratie kun je een foto of print meenemen.
Tijdens de tweede workshop gaan we aan de slag met een 3D-vorm. We gaan een tasje maken. 
Maar het is ook mogelijk om een 3D object te maken. De workshop is geschikt voor zowel 
beginners als viltsters met ervaring.

Code: CB021 Aanvang: Maandag 17-10-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 60;  Workshop: 2 x 3 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A.W. (Adrienne) Barth; Trek kleding aan waarvan je de mouwen 
kunt opstropen. Extra kosten: voor materialen zijn afhankelijk van het verbruik en liggen 
tussen € 2,50 en € 7,50 per les.
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CREATIVITEIT

Zentangle workshop

Zentangle is een rustgevende   manier om mooie kunstwerkjes te maken, puur zwart op wit. 
De basis van Zentangle is: bewust patronen tekenen, schaduwen volgens de 8   stappen en 
met de materialen die voor deze methode speciaal zijn uitgekozen.   Stressvrij worden door 
tekenen en daarnaast je fijne motoriek, je   hand-oog-coördinatie oefenen met als resultaat 
een stukje abstracte kunst. We   gaan ons in de tweede les verdiepen in het Zentangle teke-
nen door met   schaduwen meer diepte aan te brengen en maken Zentangle geïnspireerd werk 
met   ‘drama’ en ‘verfraaiingen’.

Code: CB023 Aanvang: Donderdag 13-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 43;  Workshop: 2 x 2 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M.J. (Arja) de Lange  Extra kosten: € 10,00 voor materiaal, te 
verrekenen met de docente.

Glasmozaïek

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de techniek om mozaïeken te maken met stukjes 
glas die geknipt worden uit glazen  tegels. Deze glastegels zijn al voor u geknipt, maar  
uiteraard mag u ook zelf knippen met de mozaïektang. Enkele dagen vóór de workshop vraagt 
de docente om op te geven welk model u wilt gebruiken. U hebt de keuze uit verschillende  
modellen bijv. een lantaarn, een dolfijn, een zeepaardje, een flamingo of een ronde  
bamboeschaal. Kleuren en patronen kunt u zelf samenstellen. Het voegsel, nodig om de stukjes 
glas vast te zetten, krijgt u mee naar huis.

Code: CB027 Aanvang: Dinsdag 04-10-2022; 19:00 uur; Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 3 uur 
Docente: Mw.  J.C. (Anda) van Zijp  Extra kosten: afhankelijk van het te kiezen onderwerp  
bedragen de materiaalkosten tussen € 15,00 en € 30,00, te verrekenen met de docente. 

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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CREATIVITEIT Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Punchen / Punch Needling

Punchen of punch  needling is een borduurtechniek waarbij je met een holle naald een draad 
door  de stof haalt. Er ontstaan korte of lange lussen waardoor een borduurwerk met  reliëf 
ontstaat. Punchen is makkelijk te leren en als je de techniek onder de  knie hebt, geeft 
het een verrassend resultaat. Naast schilderijtjes kun  je met punch needling ook kussens, 
kleedjes, tassen, opnaaibadges of  accessoires maken. De mogelijkheden voor punchen zijn 
eindeloos. In de  workshop starten we met het maken van een punchwerk in een borduring 
van een  doorsnede van ongeveer 25cm. Voorbeelden om te punchen zijn aanwezig maar een  
eigen tekenontwerp niet groter dan 20cm doorsnede mag ook.

Code: CB029 Aanvang: Woensdag 12-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 2 x 1,5 uur  
( Wekelijks )  Docente: Mw.  C.M.T. (Marchien) van de Sande Extra kosten: € 15,-- voor  
lesmateriaal, rechtstreeks  te verrekenen met de docente.   
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CULINAIR Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Wijn Wijzer

Voor  de wijnliefhebber die meer wil weten over wijn, helpt deze cursus snel ‘wijn  wijzer’ te 
worden. U leert in één avond onder meer hoe wijn tot stand komt,  waarom er verschillen zijn 
tussen de vele druivenrassen, waarop u kunt letten  bij de aankoop van wijn en u krijgt andere 
tips. Uiteraard wordt er deze avond wijn  geproefd! Daarbij leert u dat analytisch aan te pak-
ken zodat u tevens leert uw  eigen smaak te (her)kennen. 

Code: CU001 Aanvang: Vrijdag 04-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 2,5 uur
Docente: Mw.  D.C.M. (Debby) van Schie Extra kosten: € 12,50 i.v.m. wijnproeven, te  
verrekenen met de docente.     
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CULINAIR Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Voorjaarsproeverij

We maken een wandeling langs de Groene  Vinger en struinen in Wijktuin de Alphense 
Wetering. Tijdens deze wandeling leer je alles over de eetbare en medicinale planten die we 
tegenkomen. Onderweg kun je kruiden verzamelen om je eigen thee te maken. We sluiten af 
met een proeverij van hapjes met wilde planten erin.

Code: CU005 Aanvang: Zaterdag 20-05-2023; 14:00 uur;  Prijs: € 22;  Workshop: 1 x 2 uur
Docente: Mw.  C.C. (Carla)  Glorie Extra kosten: €  2,00 voor de kosten van hapjes, te  
verrekenen met de docente. 

Bierproeven

Voor de bierliefhebber is er een unieke mogelijkheid om in Brouwhuis aan de Werf al proevende 
kennis te maken met de verschillende smaken van bier en waar deze vandaan komen. We staan 
ook stil bij de invloed van water, mouten, hop, gist en het brouwproces op de smaak van bier en 
bij de manier waarop je bier proeft, glaswerk en schenktemperatuur.

Code: CU003 Aanvang: Woensdag 05-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 27;  Workshop: 1 x 2,5 uur
Docent: Dhr.  F. (Frank)  Wijnands Extra kosten: €  12,50 voor het bierpakket, te verrekenen met 
de docent. 
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FOTOGRAFIE & COMPUTERS

Fotografie voor beginners

Heeft u een fotocamera maar heeft u het gevoel dat u hiervan geen optimaal gebruik maakt? 
Dan kan deze cursus veel verheldering geven.  We besteden aandacht aan camera en objectie-
ven, onderwerpkeuze, opnametechniek, verlichting en contrast, compositie enz. U werkt thuis 
aan de hand van opdrachten en het resultaat wordt in de les besproken.  Een eigen camera 
(spiegelreflex of systeemcamera met mogelijkheid tot handmatig scherpstellen en belichting 
instellen), is vereist.

Code: FC001 Aanvang: Donderdag 06-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 200,- €15,00 voor syllabus  
Cursus: 8 x 2,5 uur  ( Om de week ) Docent: Dhr.  M.J. (Marco) de Groot Meebrengen: de eigen 
camera, goede door de cursist gemaakte  foto en een lege USB-stick. Extra kosten: € 15,00 voor 
een syllabus, rechtstreeks te verrekenen met de docent’.

Code: FC005 Aanvang: Donderdag 09-02-2023; 19:30 uur; Prijs: € 200;  Cursus: 8 x 2,5 uur   
( Om de week ) Docent: Dhr.  M.J. (Marco) de Groot Meebrengen: de eigen camera, goede 
door de cursist gemaakte foto en een lege USB-stick. Extra kosten: € 15,00 voor een syllabus, 
rechtstreeks te verrekenen met de docent.

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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Fotografie voor gevorderden

Arduino introductie

In de cursus Fotografie voor gevorderden staat het  werken aan fotografisch inzicht centraal. 
We gaan er vanuit dat u over de  basiskennis beschikt, de functies van uw camera kent en dat 
u weet hoe men  scherptediepte en perspectief kan beïnvloeden. De cursist werkt gedurende 
de  cursus aan een zelfgekozen onderwerp met als doel aan het eind van de cursus  een 
mooie serie te kunnen presenteren. Hierbij is het de bedoeling dat de  cursist bij aanvang zijn 
opdracht nauwkeurig omschrijft. De theorie die in het tweede deel van de les  gegeven wordt 
is afhankelijk van de onderwerpkeuze van de cursisten. We passen de  technieken van de 
basiscursus toe, maar hier wordt nog dieper op ingegaan. 

Code: FC003 Aanvang: Dinsdag 04-10-2022; 19:30 uur; Prijs: € 200;  Cursus: 8 x 2,5 uur   
( Om de week ) Docent: Dhr.  M.J. (Marco) de Groot Meebrengen: de eigen camera.en een lege 
USB-stick. Extra kosten: € 15,00 voor een syllabus, rechtstreeks te verrekenen met de docent.

Wat is een Arduino? Wat kan ik er mee? De Arduino is eigenlijk een soort LEGO met elektronica 
blokjes, creatieve  mensen kunnen door de blokjes met elkaar te combineren fantastische 
werkende  creaties opbouwen. En het is geschikt voor jong en oud, dus van 10 tot 80  jaar.  
U ontdekt wat er allemaal mogelijk is met  Arduino microprocessoren. Ook komen de verschillen 
en de overeenkomsten met  andere kleine micro systemen aan bod net als praktische zaken 
zoals: wat voor  hardware en software. Bent u na deze workshop verder geïnteresseerd dan kunt 
u zich opgeven voor de  5-delige cursus Arduino 2 basis.

Code: FC007 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:30 uur; Prijs: € 22;  Workshop: 1 x 2 uur    
Docent: Dhr.  G.J.M. (Ruud) van der Meer 

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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Arduino 3

In de vijf avonden van de Arduino 3 vervolgcursus leert u ingewikkelder systemen te 
maken,praktisch maar ook met meer tijd en aandacht voor de software.  Dit is het programma 
van de cursus: 1e Universeel programmeren (meerdere typen processoren) en de ATTiny85.  
(de mini Arduino) 2e Met de Arduino het internet op met de WIFI processor, de ESP8266.  
(de WiFi Arduino) 3e Een weerstation maken met de TFT kleuren display, remote control met 
de ESP8266 en een relaismoduul. 4e Bouw met de 8x8x40 LED display en een Arduino NANO de 
ultieme klok. 5e Maak van uw basisset een MP3 jukebox met maximum 5000 muzieknummers 
op één SD card. U werkt met uw eigen Arduino set uit de basiscursus en met een aanvullende 
onderdelenset.

Code: FC011 Aanvang: Woensdag 11-01-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 105;  Cursus: 5 x 2 uur   
( Om de week )  Docent: Dhr.  G.J.M. (Ruud) van der Meer  Extra kosten: ca  € 35,00 voor een 
Arduino vervolg-onderdelenset, rechtstreeks te verrekenen met de docent.

Arduino 2

Weet u al iets van de Arduino dan kunt u hier direct starten. In deze cursus gaat u echt 
ontdekken wat de Arduino elektronica voor u kan betekenen. Iedere les bestaat voor een 
deel uit theorie en verder uit het uitproberen van de Arduino set met uw eigen PC of MAC. 
(Voorkeur PC met Win10.) Zoals hardware en software eigenschappen van de Arduino, alles 
over de in en uitgangsmodulen die bij de Arduino horen, de mogelijkheden van de Arduino 
software, extra informatie over intelligente modulen welke bij de Arduinoset zitten enz.

Code: FC009 Aanvang: Woensdag 05-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 105;  Cursus: 5 x 2 uur   
( Om de week ) Docent: Dhr.  G.J.M. (Ruud) van der Meer  Extra kosten: € 60,00 voor 
uitgebreide onderdelenset, rechtstreeks te verrekenen met de docent bij aanvang van de cursus.

OPEN INFORMATIEMIDDAGFOTOGRAFIE & COMPUTERS
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Speciaal voor degenen die een talencursus willen gaan volgen.  
U kunt tijdens deze middag in overleg met de docenten het voor u 
meest geschikte instroomniveau bepalen.

De Open informatiemiddag vindt plaats op zaterdagmiddag 27 
augustus a.s. in het Oude Raadhuis, Burg. Visserpark  te Alphen 
aan den Rijn van 14.30 uur tot 17.00 uur.

OPEN INFORMATIEMIDDAG

KOM NAAR ONZE 

OPEN INFORMATIE-

MIDDAG OP  

27 AUGUSTUS A.S.
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Toetanchamon en de Vallei der Koningen

Op 4 november dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Britse archeoloog Howard Carter middenin 
de Vallei der Koningen in Egypte een trap vond. Na drie dagen graven kwam onderaan deze trap 
een verzegelde doorgang tevoorschijn. Het gat werd weer dichtgegooid, want Howard Carter 
moest wachten tot de financier van de opgravingen Lord Carnavon in Egypte arriveerde.  
Op 26 november 1922 keken de twee mannen door een gat in de verzegelde deur het graf en 
zagen ‘vreemde dieren, beelden en goud, overal de glinstering van goud’. Het graf van de 
onbekende farao Toetanchamon bleek zo goed als intact te zijn. Hoewel de vondst van het 
graf van Toetanchamon de grootste ontdekking in de Vallei der Koningen was, zijn er voor en 
na 1922 veel meer bijzondere vondsten in de Vallei der Koningen gedaan. Zo werd in 1905 het 
ongeschonden graf van de overgrootouders van Toetanchamon gevonden en in 1995 het enorme 
graf van de zonen van Ramses II opgegraven. Deze lezing gaat over de opgraving van het graf 
van Toetanchamon en andere ontdekkingen in de Vallei der Koningen.

Code: KC001 Aanvang: Woensdag 02-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur   
Docente: Mw.  D. (Diana) de Wild 
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De archeologie van Europa: de Bronstijd

Vanaf ongeveer 3000 v.Chr. leerden de volkeren van Europa om wapens en werktuigen van 
brons te maken. Vanuit het oosten verspreidde deze kennis zich langzaam naar het westen tot 
ongeveer 1000 jaar later ook in Nederland bronzen voorwerpen werden gemaakt. Omdat brons, 
bestaande uit koper en tin, niet in Nederland voorkomt, moeten er lange handelsroutes zijn 
geweest om deze metalen door Europa te vervoeren. Uit deze tijd dateren schatvondsten, die 
niet alleen van brons maar ook van goud en zilver gemaakt werden. Gouden sieraden en zelfs 
gouden hoeden zijn teruggevonden. Heel bijzonder is een bronzen schijf met daarop een  
gouden zon, maan en sterren, die illegaal opgegraven werd in het oosten van Duitsland.  
Deze schijf van Nebra laat zien dat mensen toen ook al de hemel bestudeerden. Tijdens de 
bronstijd wordt voor het eerst schrift gebruikt in Europa: in Griekenland ontstaan waarschijnlijk 
onder invloed van Egypte of het Nabije Oosten meerdere soorten schrift.

Code: KC005 Aanvang: Woensdag 08-02-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docente: Mw.  D. (Diana) de Wild 

Byblos

Eén van de grootste havensteden uit de oudheid was de stad Byblos, die nu in Libanon ligt. 
De bewoning begon 8500 jaar geleden. In deze havenstad ontmoetten volkeren uit het Nabije 
Oosten en het Middellandse Zeegebied elkaar: Egyptenaren, Assyriërs, Perzen, Grieken en 
Romeinen. De stad werd lange tijd bewoond door de Feniciërs. Byblos speelde een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van ons alfabet. Het Griekse woord voor boek, biblion, is  van de Griek-
se naam van de stad afgeleid. Wij gebruiken het nog steeds in woorden als bibliotheek,  
bibliografie en bijbel.  In de Bronstijd was Byblos lange tijd een vazal van de Egyptische 
farao’s. Byblos leverde onder andere cederbomen aan Egypte. De koningen van Byblos lieten 
zich in die tijd in rotsgraven begraven, die in 1922 gevonden zijn. Vanaf oktober 2022 is in het 
Rijksmuseum van Oudheden een grote tentoonstelling over Byblos te zien.

Code: KC003 Aanvang: Woensdag 09-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docente: Mw.  D. (Diana) de Wild 
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Deel 1: Vrouwen in de Kunst: in de Renaissance en de Barok

Anguissola, Gentileschi, Claudel, Paula Modersohn: wie kent ze wel? Vrouwelijke kunstenaars 
zijn vaak in de vergetelheid geraakt of in de schaduw gebleven van de ‘grote meesters.  Met de 
grote tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars in de musea is nu een verandering in gang 
gezet. In deze serie van vier lezingen worden beroemde vrouwen in de kunstgeschiedenis per 
kunstperiode besproken. Tijdens de Renaissance en Barok zijn dat o.a. Plautilla Nelli, Barbara 
Longhi, Catharina van Hemesse en anderen.

Code: KC009 Aanvang: Dinsdag 18-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur   
Docente: Mw.  C.J.M. (Carina)  Mathot 

De tuinen van de Romeinen

De Romeinen waren gek op de natuur. Dat is goed te zien in de vele schilderingen van prach-
tige tuinen uit de huizen van de rijkste Romeinen. Zo haalden ze de natuur binnen. In hun 
buitenhuizen namen ze geen genoegen met schilderingen alleen: ze lieten prachtige tuinen 
aanleggen met bijzondere planten, fonteinen en kanalen. Uit opgravingen weten we dat deze 
tuinen vol stonden met kopieën van Griekse beelden. Veel voorbeelden van Romeinse tuinen 
zijn teruggevonden in de steden en villa’s, die bedekt zijn door de uitbarsting van de Vesuvius. 
Een aantal zijn gereconstrueerd, waardoor we nu een goed idee krijgen van de pracht van deze 
oude tuinen. Tijdens deze lezing bekijken we de prachtige Romeinse schilderingen van tuinen, 
we lezen hoe de Romeinen hun tuinen beschrijven en ‘bezoeken’ de reconstructies.

Code: KC007 Aanvang: Woensdag 15-02-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docente: Mw.  D. (Diana) de Wild 

Sofonisba Anguissola Lavinia Fontana Judith Leyster

Michaelina  Wautier

Artemisia Gentileschi
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Deel 2: Vrouwen in de Kunst: tijdens het Classicisme en de Rococo

Anguissola, Gentileschi, Claudel, Paula Modersohn: wie kent ze wel? Vrouwelijke kunstenaars 
zijn vaak in de vergetelheid geraakt of in de schaduw gebleven van de ‘grote meesters.   
Met de grote tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars in de musea is nu een verande-
ring in gang gezet. In deze serie van vier lezingen worden beroemde vrouwen in de kunstge-
schiedenis per kunstperiode besproken. Tijdens het Classicisme en de Rococo waren dat o.a. 
Vigée le Brun, Angelina Kaufmann, Rachel Ruysch e.a.

Code: KC011 Aanvang: Dinsdag 08-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docente: Mw.  C.J.M. (Carina)  Mathot 

Rosabalda Carrièra

Angelica KaufmannRachel Ruysch Anna Dorothea Therbusch
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Deel 3: Vrouwen in de Kunst: tijdens de Romantiek, het Sociaal Realisme en  
het Impressionisme 

Anguissola, Gentileschi, Claudel, Paula Modersohn: wie kent ze wel? Vrouwelijke kunstenaars 
zijn vaak in de vergetelheid geraakt of in de schaduw gebleven van de ‘grote meesters.   
Met de grote tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars in de musea is nu een verande-
ring in gang gezet. In deze serie van vier lezingen worden beroemde vrouwen in de kunstge-
schiedenis per kunstperiode besproken. Tijdens deze periodes o.a. Elizabeth Thompson, Louise 
Jopling, Vanessa Bell e.a.

Code: KC013 Aanvang: Dinsdag 07-02-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docente: Mw.  C.J.M. (Carina)  Mathot 

Elizabeth Thompson

Mary Cassette

Berthe Morisot

Rosa Bonheur

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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Deel: 4 Vrouwen in de Kunst: van de Modernisten tot en met de  
hedendaagse kunst

Anguissola, Gentileschi, Claudel, Paula Modersohn: wie kent ze wel? Vrouwelijke kunstenaars 
zijn vaak in de vergetelheid geraakt of in de schaduw gebleven van de ‘grote meesters.   
Met de grote tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars in de musea is nu een verande-
ring in gang gezet. In deze serie van vier lezingen worden beroemde vrouwen in de kunstge-
schiedenis per kunstperiode besproken. In deze periode van de Modernisten en de hedendaag-
se kunst o.a. Camille Claudel, Gabrielle Munter, Louise Bourgeois e.a.

Code: KC015 Aanvang: Dinsdag 14-03-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur   
Docente: Mw.  C.J.M. (Carina)  Mathot  
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Bijpraten over het Universum

De zoveelste bijeenkomst van een groep mensen die  gefascineerd is door ons wonderlijke 
heelal.  En iedereen kan aansluiten! Wij leven in een tijd van grote ontwikkelingen en   
mogelijke wetenschappelijke doorbraken o.a. op het gebied van de zwaartekracht (Verlinde). 
In deze lezing komen diverse nieuwe ontwikkelingen aan de orde.

Code: KG005 Aanvang: Zaterdag 25-03-2023; 10:00 uur;  Prijs: € 80;  Lezing: 1 x 6 uur   
Docent: Dhr.  T.P.M. (Theo) van Es - De prijs is incl. een lunch.

Code: KG003 Aanvang: Zaterdag 22-04-2023; 10:00 uur;  Prijs: € 80;  Lezing: 1 x 6 uur  
Docent: Dhr.  T.P.M. (Theo) van Es - De prijs is incl. een lunch.

Het Heelal in zakformaat

In deze lezing  krijgt u een beeld van wat wij op dit moment over het heelal weten. Voorkennis 
is niet nodig. Wel het vermogen om “out of the box” te denken. Dit gebeurt met fascinerende 
beelden en video’s. We beginnen met een reis door het heelal,  bespreken de ontdekkingen van 
de grootste wetenschapper van de afgelopen eeuw, Albert Einstein, en  gaan  in op de vraag 
hoe ons heelal is ontstaan en of er leven is buiten onze aarde.

Code: KG001 Aanvang: Zaterdag 26-11-2022; 10:00 uur;  Prijs: € 80;  Lezing: 1 x 6 uur 
Docent: Dhr.  T.P.M. (Theo) van Es - De prijs is incl. een lunch. 
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James Watt en de stoommachine

Elke uitvinder borduurt voort op het werk van anderen. Zo ook James Watt. Hij verbeterde de 
machine van de Brit Thomas Newcomen, die een grote waterpomp aandreef om de mijnen in 
het Britse Cornwall droog te houden. Watt ging zelfs nog een stap verder verbeterde rond 1783 
zijn eigen machine zodat die een draaiende beweging kon leveren. Het werd nu mogelijk om  
onafhankelijk te zijn van wind- en waterkracht. Dat zou de wereld aanzienlijk veranderen, met 
als gevolg een ongeremde groei van de Industriële Revolutie.James Watt leefde in de 18e eeuw, 
de periode van de Verlichting, ook wel “de eeuw van de wonderen” genoemd. Geleerden keer-
den zich af van de dogma’s en deden zelf onderzoek en waarnemingen. Dat leverde heel veel 
nieuws op.  James Watt ging samenwerken met de fabrikant Matthew Boulton en ze bouwden 
onder de naam “Boulton & Watt” honderden stoommachines. De presentatie volgt het leven van 
James Watt, zijn omgang met wetenschappers, de belangrijke kruispunten in zijn leven en de  
problemen om tot zijn nieuwe machine te komen.

Code: KG009 Aanvang: Dinsdag 01-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docent: Dhr. J.T. (Hans) Walrecht

Ultra en Enigma: de codekrakers van Bletchley Park

Ultra is de naam voor de totale Britse inspanningen om de Duitse gecodeerde berichten in 
de Tweede Wereldoorlog te kraken. Deze organisatie was zo geheim, dat Top Secret nog niet 
genoeg was. Het werd Ultra Secret. De Duitsers voerden een zeer mobiele oorlog en dat be-
tekende dat de berichten gecodeerd per radio werden verstuurd. Iedereen kon ze ontvangen. 
Ook de Britse luisterdienst “Y-service”. Vanaf juni 1940 konden de Britten de Duitse berichten 
decoderen en dat terwijl de Duitsers er vanuit gingen dat het niet mogelijk was.  Geallieerde 
generaals kregen zo een goed overzicht van wat de Duitsers van plan waren. Dit werpt een 
heel ander licht op de Tweede Wereldoorlog: was die bekende generaal ook zo succesvol 
geweest zonder Ultra? De presentatie geeft een korte geschiedenis van “geheimtaal” en het 
ontcijferen daarvan. Aan de hand van een simulator ziet u hoe het “Enigma” apparaat werkte. 

Code: KG007 Aanvang: Dinsdag 18-10-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur 
Docent: Dhr.  J.T. (Hans)  Walrecht 
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Omgaan met verborgen verlies

Verlies komt iedereen tegen in het leven. En dan gaat het niet alleen over het verlies  van een 
dierbare. Ook verlies van een wedstrijd, baan, vriendschap, relatie,  gezondheid e.d. heeft impact 
op het leven. Hoe gaat u hier mee  om? En wat kunt u zelf doen en wanneer roept u hulp in?   
In deze workshop van twee avonden gaan we in op het thema verlies  en rouw. We geven  
handvatten om naar onszelf te kijken en hoe we anderen in een  rouwproces kunnen helpen.  
Nodig is: de bereidheid om naar jezelf te kijken vanuit  een open en eerlijke houding.

Code: MM001 Aanvang: Donderdag 03-11-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 40;  Workshop: 2 x 2 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A.J. (Agnes) van der Werf 

Testament en levenstestament

Tijdens deze lezing krijgt u informatie over wanneer en waarom  het zinvol is een  testament op 
te maken. In een testament kan de wettelijke regeling van het erfrecht op veel punten worden 
verbeterd en kan de  betaling van de erfbelasting zo gunstig mogelijk worden geregeld.  
Ook wordt ingegaan op het zgn. levenstestament. Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegen-
heid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen?

Code: MM007 Aanvang: Donderdag 17-11-2022; 20:00 uur;  Prijs: € 17;  Lezing: 1 x 2 uur   
Docent: Dhr.  J. (Johan)  Wolterink  Meebrengen: pen en papier. 

Denken over democratie

Onze democratie is een groot goed.  Democratie is veel meer dan alleen een vorm van bestuur,  
het is ook een systeem van waarden, die onze hele samenleving kenmerkt. Welke  waarden zijn 
dat? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Als we filosoferen,  onderzoeken we de betekenis die 
de wereld en haar verschijnselen heeft, voor  onszelf, maar ook voor de wereld. In vier avonden 
onderzoeken we onze  democratie aan de hand van vier aspecten ervan. We doen dit op een 
socratische  manier, vanuit eigen ervaringen, maar we zullen onze bevindingen steeds kunnen  
vergelijken met wat filosofen en andere denkers hierover al geschreven hebben.

Code: MM003 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 80;  Cursus: 4 x 2 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  R.G. (Rob)  Bartels 

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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Keuzes rondom de uitvaart

Deze cursus bestaat uit twee boeiende avonden waarin u meegenomen wordt langs de keuzes 
die gemaakt kunnen worden als het gaat over de uitvaart. U krijgt antwoorden op vele prakti-
sche vragen over wel of niet thuis iemand opbaren, wat is een familiekamer, wat is het verschil 
tussen een uitvaartkist en een wade. Verder gaan we ook dieper in op de invulling van een 
afscheid en welke beslissingen zijn er ná de uitvaart te nemen.

Code: MM009 Aanvang: Dinsdag 07-03-2023; 20:00 uur;  Prijs: € 35;  Lezing: 2 x 2 uur   
( Om de week )  Docente: Mw.  J.J. (Jacqueline)  Vegt 

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl

Sign of the Times

Hoe ziet de wereld er uit waarin wij vandaag leven? En hoe kunnen wij als mens daarin  
handelen? Om een antwoord op die vragen te kunnen vinden, beschouwen we het leven van 
vandaag als een leven in drie ecologieën (de natuur, onze relaties en onszelf) verbonden door 
media. Op vier avonden bespreken we vier vragen: 1. Hoe leven wij met elkaar (in de samen-
leving)? 2. Hoe leven wij met de natuur? 3. Welke rol spelen de media hierin? 4. Hoe staan wij 
als mens ten opzichte van onszelf?
U ontvangt een reader met vier teksten (artikelen, hoofdstuk uit een boek). Voor elke  
bijeenkomst leest u thuis de betreffende tekst (ca. 20 pagina’s). Tijdens de bijeenkomst wordt 
de tekst door de docent toegelicht en gaat hij in op het werk van de auteur. Ook zal het  
onderwerp met een of meer korte films vanuit een ander perspectief worden bekeken.  
Aan de hand van citaten uit de tekst, en (uw eigen) vragen spreekt u met de andere  
deelnemers de gelezen teksten.

Code: MM005 Aanvang: Woensdag 08-02-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 80;  Cursus: 4 x 2 uur   
( Om de week )  Docent: Dhr.  R.G. (Rob)  Bartels  Extra kosten: € 10,00  voor een reader,  
te verrekenen met de docent.
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Grip op je eetgedrag

Weg met de weegschaal. Ben je altijd maar bezig met je gewicht en met eten? Ben je gevoelig 
voor elk nieuw dieet of voedingshype omdat het je maar niet lukt om de kilo’s die je bent kwijt-
geraakt er ook af te houden? Kun je nauwelijks nog spontaan en oprecht genieten van een stukje 
taart of een lekkere koek? Dan is deze lezing echt wat voor jou! Ik neem je namelijk mee langs 
de meest hardnekkige fabels over afvallen en over je gewicht. Na afloop van de lezing weet je 
precies wat je te doen staat om de regie over je leven en je geluk weer terug te pakken van de 
weegschaal!

Code: MM011 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 22;  Lezing: 1 x 2,5 uur
Docente: Mw.  J.D. (Annouschka) van Leersum 

Twee maal sneller lezen, drie maal beter onthouden

Met de cursus:  ‘Tweemaal sneller lezen en driemaal beter onthouden’ leert u met behulp van 
dezelfde basistechnieken  de informatie die u leest sneller op te nemen. Mindmaps zijn als het 
ware spiekbriefjes, waarmee weggezakte informatie snel en effectief wordt teruggehaald.  
Met de geheugentips leert u om die informatie langer en slimmer te onthouden. In deze actieve 
cursus leert u ten minste tweemaal zo snel lezen, terwijl u de informatie toch goed opneemt.  
U leert efficiënter onthouden en tevens een uiterst handige manier om notities te maken.

Code: MM015 Aanvang: Donderdag 20-10-2022; 19:15 uur; Prijs: € 80;  Cursus: 3 x 2,5 uur  ( Wekelijks ) 
Docent: Dhr.  A. (Ary)  Velstra Extra kosten: € 7,00 materiaal, te verrekenen met de docent.

Opfriscursus Verkeersregels

Voor velen  is het al tientallen jaren geleden dat ze hun rijbewijs  hebben gehaald,  waarbij er 
daarna nooit meer gekeken wordt hoe iemand  rijdt en bepaalde onderdelen nooit meer aan bod 
komen in de  praktijk. Daarnaast is er veel veranderd aan auto’s waardoor het auto rijden mak-
kelijker en  veiliger is geworden, maar daarbij is het wel  van belang dat je deze hulpsystemen 
op  de juiste wijze gebruikt.  Tijdens deze cursus komen een aantal voorbeelden  naar voren van  
verkeerssituaties die in de praktijk wellicht niet altijd goed  gaan  omdat een hoop bestuurders 
simpelweg de ‘regels’ niet meer (her)kennen of   weten toe te passen (kruispunten, rotondes 
in- en uitvoegen).

Code: MM013 Aanvang: Maandag 31-10-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 22;  Cursus: 1 x 2 uur
Docent: Dhr.  R. (Robin)  Fakkel 

   



29

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nlZAKELIJK & COMMERCIEEL

   Bitcoin, de weg naar rijkdom?

Bitcoin staat de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. De ene keer wegens de hoge of lage prijs, 
de andere keer wegens een hack. Veelal wordt er negatief over geschreven. Maar is dat wel te-
recht? Is Bitcoin wel zo negatief voor iedereen? Er zijn heel mooie parallellen te trekken tussen 
de adoptie van bitcoin met de adoptie van computers, internet en mobiele telefonie. Feit is dat 
Bitcoin een heel nieuwe technologie is waar kennis bij komt kijken om te snappen wat het is 
en wat het kan betekenen voor ons allemaal. Dus wat is Bitcoin? Wat kan je er mee? Hoe werkt 
het en is het werkelijk een middel dat criminele organisaties gebruiken? Kan je er rijk mee 
worden? Zijn er valkuilen en zo ja, welke? Deze en vele andere vragen komen aan bod in deze 
lezing waarin deze nieuwe technologie zoveel mogelijk duidelijk zal worden gemaakt. Hierbij 
komen ook animaties en video’s aan bod. De voor- en nadelen van bitcoin worden uitgebreid 
behandeld.

Code: ZC001 Aanvang: Woensdag 02-11-2022; 20.00 uur, Prijs: € 17,00; Lezing: 1 x 2 uur;  
Docent: Dhr. P. (Patrick) Vreeswijk
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   Niveau’s Europees Referentiekader   

Voor de moderne talen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens het Euro-
pees Referentiekader Talen, zij het mede afhankelijk van de voorkeuren en wensen van de cursisten. In onder-
staand kader staat aangegeven wat (ongeveer) het niveau is van de gegeven cursussen bij volledige behandeling 
van de lesstof. Meer over het Europees Referentiekader vindt u op:  http://www.erk.nl/. Om uzelf online te testen 
kunt u ook de test van Studytravel maen (www.studytravel.nl).  

Op zaterdag 27 augustus a.s. organiseren wij onze jaarlijkse Open informatiemiddag. Deze vindt plaats  van 14.30 
tot 17.00 uur in het Oude Raadhuis, Burg. Visserpark 30 in Alphen aan den Rijn waar ook ons kantoor is gevestigd.  
U kunt daar met de docenten overleggen welke cursus het meest geschikt is voor u. 

Voortraject Op reis Geen kennis nodig. Korte cursus voor het spreken en verstaan 
van de taal.

Basistraject Niveau I (AI) Bestemd voor hen die geen (recente) kennis in de betreffende 
taal hebben

Basistraject Niveau II (AI) Bestemd voor hen die al kennis hebben van tenminste niveau 1 
of een jaar voortgezet onderwijs gevolgd in de betreffende taal.

Basistraject Niveau III (AII) Bestemd voor hen die al kennis hebben van tenminste niveau 
2 of twee jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd in de 
betreffende taal.

Vervolgtraject (4 en 5) Niveau IV (BI) Bestemd voor hen die tenminste niveau 3 of drie jaar voortgezet 
onderwijs hebben gevolgd in de betreffende taal.

Vervolgtraject (4 en 5) Niveau V (BI) Bestemd voor hen die tenminste niveau 4 of vier jaar voortgezet 
onderwijs hebben gevolgd in de betreffende taal.

Conversatietraject (6 t/m 8) Niveau VI (BI) Bestemd voor hen die het basistraject (1 t/m 5) of voortgezet 
onderwijs hebben afgerond in de betreffende taal.

Conversatietraject (6 t/m 8) Niveau VII (BII) conversatie Bestemd voor hen die eenvoudige conversatie hebben gevolgd of 
een vergelijkbaar niveau hebben.

Conversatietraject (6 t/m 8) Niveau VIII (BII en meer) conversatie 
gevorderden

Bestemd voor hen die minimaal het niveau 'conversatie' hebben 
en hun taalkennis willen onderhouden

Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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Arabisch I

Deze cursus is  bestemd voor personen die geen of heel weinig kennis hebben van de Arabische 
taal.  De cursist maakt kennis met  de Arabische grammatica en er is steeds meer aandacht 
voor conversatie. Onderwerpen zijn o.a. begroeting, kennismaken, bestellen restaurant, vertel-
len over jezelf en Nederland. Er is ook aandacht voor de Arabische zeden en gewoonten.

Code: TA005 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  S.O. (Omar)  Nazir Arabisch voor beginners deel 1 

Arabisch I vervolg op Kennismaking met Arabisch

Deze cursus is bedoeld voor mensen die  óf onze Kennismakingscursus Arabisch hebben 
gevolgd, óf die heel weinig kennis  hebben van de Arabische taal. De cursist maakt kennis 
met  de Arabische  grammatica. In de loop van de cursus komt er steeds meer aandacht voor  
conversatie. Zo nu en dan zal een verwijzing worden gemaakt naar  de verschillende dialecten. 
Er is ook aandacht voor de Arabische zeden en  gewoonten.

Code: TA003 Aanvang: Maandag 16-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 120;  Cursus: 10 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  S.O. (Omar)  Nazir Arabisch voor beginners deel 1

Kennismaken met Arabisch

Altijd  al Arabisch willen leren lezen en schrijven? In deze kennismakingscursus maakt  u kennis 
met de Arabische letters en leert u de  hulptekens toe te passen. Tegelijkertijd leert u ook 
Arabisch schrijven.   Aan het eind van de cursus kunt u eenvoudige Arabische teksten lezen en  
schrijven. Na deze korte cursus kunt u kiezen voor een vervolgcursus  Arabisch waarbij u leert 
om simpele conversaties te voeren. Het  startersboekje Arabisch kan via de docent aangeschaft 
worden.

Code: TA001 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 120;  Cursus: 10 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  S.O. (Omar)  Nazir  Kosten van het cursusboekje:€ 14,99, via docent 
aan te schaffen.
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Chinees Conversatie

Deze cursus is bestemd voor cursisten die eerder  Chinees Conversatie III gevolgd hebben of 
voor cursisten met een gelijkwaardig niveau. De cursus richt zich op training van dagelijkse 
conversatie en communiceren over actuele situaties, tekst in Chinese karakters lezen, woorden-
schat opbouwen, uitbreiden van grammaticale kennis en het schrijven van een eenvoudige tekst 
zodat u zich in verschillende situaties goed kunt redden.

Code: TC003 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  Y.F. (Yan Fen)  Drubbel-Hou  Standard Course HSK 3  

Chinees I

Deze cursus is bestemd  voor iedereen met weinig of geen kennis van de Chinese taal. U leert 
het  Mandarijn, de officiële taal in China. De cursus behandelt alle vaardigheden  van luisteren, 
spreken, lezen en schrijven. Ook wordt aandacht besteed aan de Chinese cultuur en gewoonten.

Code: TC001 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  Y.F. (Yan Fen)  Drubbel-Hou  Standard Course HSK 1

TALEN Ga voor meer informatie en/of inschrijven naar www.vuar.nl
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Duits II

Deze cursus is het vervolg op Duits 1; de woordenschat en de basisvaardigheden worden  
uitgebreid. Er worden praktijkgerichte oefeningen gedaan en er wordt aandacht besteed aan de 
´Landeskunde´. Er wordt gebruik gemaakt van een moderne lesmethode en van het internet.

Code: TD003 Aanvang: Woensdag 11-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 145;  Cursus: 12 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A. (Andrea)  Steffes  DaF leicht A 1.2 

Duits I

Duits Conversatie

Heeft u in het verleden ooit Duits gehad maar is dat in de loop van de tijd verslechterd?   
Dan past deze cursus perfect bij u. Er wordt aandacht besteed aan het luisteren, lezen,  
spreken en schrijven. De cursus is gericht op alledaagse situaties.

Code: TD001 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 145;  Cursus: 12 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A. (Andrea)  Steffes  DaF leicht 1.1 

Deze cursus sluit aan op de cursus Duits conversatie en Duits 3 van eerdere jaren. Ook degenen 
die reeds een goede kennis van de Duitse taal hebben kunnen zich inschrijven op deze cursus. 
De nadruk ligt op de uitbreiding van de woordenschat met behulp van korte projecten en  
teksten aangevuld met (spreek)oefeningen, communicatieve spellen en schrijfopdrachten.

Code: TD005 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A. (Andrea)  Steffes  Zwischendurch mal Spiele, Niveau A1 bis B1 + 
Zwischendurch mal Projekte niveau A1 bis B1
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Engels III

Deze cursus kunt u na Engels II volgen, maar is ook zeer geschikt om zelfstandig  in te stromen 
als u al over enige  basiskennis van het Engels beschikt. Voor deze cursus heeft u basisvaardig-
heid Nederlands nodig.

Code: TE005 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  J.V. (Jeroen)  Schol  Fairway New 2

Engels I

In deze cursus, bestemd voor iedereen met weinig of geen kennis van de Engelse taal, leert u 
op een ontspannen manier Engels verstaan en spreken in herkenbare alledaagse situaties.   
Het doel is basiskennis op te bouwen en drempelvrees te overwinnen met oefeningen en  
informatie uit het studieboek. Cursisten worden geacht over basisvaardigheid Nederlands  
te beschikken. 

Code: TE001 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M.J. (Maria)  Linkogle  Fairway New 1 

Engels II

Deze cursus is bedoeld voor degenen die zich onzeker voelen wanneer zij Engels moeten  
spreken aan de telefoon, met relaties of kennissen, tijdens vakanties, maar ook bij het schrij-
ven van e-mails of brieven. Cursisten dienen bekend te zijn  met de beginselen van het Engels 
en dienen te beschikken over basisvaardigheid Nederlands.

Code: TE003 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  J.V. (Jeroen)  Schol  Fairway New 1 
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Engels Cambridge Certificate Course I

Cambridge Certificate examinations are organised by the British Council independently of the 
Volksuniversiteit. The 2-year course is meant for students who are able to tackle fairly complex 
situations in English. Registering for the Cambridge First Certificate Exam at the end of the 
course is optional. Certificates of attendance of the Volksuniversiteit Courses will be handed 
out at the end of every year of study.

Code: TE009 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M.J. (Maria)  Linkogle  Van cursisten wordt verwacht dat zij  
minimaal 3 Ã  4 jaar Engels op HAVO-niveau hebben gevolgd. 

Engels IV

Engels IV  is een logisch vervolg voor degenen die Engels III hebben afgerond, maar ook  voor 
nieuwkomers is deze cursus heel geschikt. Als u lang geleden op de  middelbare school Engels 
hebt gehad, zult u prima aansluiting vinden. 

Code: TE007 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  S.L.M. (Simon)  Dirkse Fairway new 3 
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Frans I

U hebt geen of nauwelijks kennis van de Franse taal? Aan het eind van deze cursus zult u zich 
met simpele vragen en zinnen goed weten uit te drukken in het Frans. U kunt vertellen waar u 
woont, u gaat boodschappen doen in een dorpswinkel en u bestelt een drankje op het terras. 
Iets voor u? Verder raden we u aan om op de VUAR-website: https:/www.volksuniversiteitalphe-
nadrijn.nl/content/taalniveau uw taalniveau te bepalen teneinde u in te schrijven voor een voor 
u meest geschikte cursus.

Code: TF001 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  S.A. (Saphia)  Beukema  Voyages nieuw 1 Tekstboek + Werkboek

Frans II

Hebt u al wat kennis van de Franse taal opgedaan en kunt u zich redelijk uitdrukken met  
simpele vragen en zinnen, dan past niveau II wellicht bij u. Aan het einde van deze cursus zult 
u zich overal in Frankrijk op uw gemak voelen: op bezoek bij een Franse familie, op de markt  
of in een restaurant of hotel.  Verder raden we u aan om op de VUAR-website:  
https:/www.volksuniversiteitalphenadrijn.nl/content/taalniveau uw taalniveau te bepalen 
teneinde u in te schrijven voor een voor u meest geschikte cursus.
 
Code: TF003 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  W.J. (Jan)  Spek  Voyages nieuw 1 + 2 Tekstboek + Werkboek 

Frans III

U hebt inmiddels zoveel kennis van de Franse taal, dat u zich in Frankrijk op uw gemak voelt. 
Toch wilt u meer: u wilt zich ook kunnen redden bij pech onderweg en ook wilt u nu wel eens 
een eenvoudig gesprek kunnen voeren. In dat geval zou u kunnen instromen in niveau III.  
Verder raden we u aan om op de VUAR-website: https:/www.volksuniversiteitalphenadrijn.nl/
content/taalniveau uw taalniveau te bepalen teneinde u in te schrijven voor de voor u meest 
geschikte cursus.
 
Code: TF005 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  W.J. (Jan)  Spek Voyages nieuw 2 Tekstboek + Werkboek
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Engels V

Frans V

Frans IV

C’est en forgeant qu’on devient forgeron (al doende leert men). Si vous savez utiliser les prin-
cipaux outils grammaticaux de la langue, si vous pouvez avoir une conversation sur des sujets 
divers en français, vous êtes le ou la bienvenu(e) dans ce cours.  Le professeur vous aidera à 
vous perfectionner dans la pratique de la langue et à élargir vos connaissances.
 
Code: TF009 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  W.J. (Jan)  Spek  Voyages nieuw 3 Tekstboek + Werkboek
 

U hebt al een aantal jaren Frans onderwijs gevolgd. Toch wilt u wat betreft grammatica, 
spreek- en luistervaardigheid nog graag de puntjes op de i zetten. Dan raden wij u Frans IV 
aan. Aan het eind van de cursus drukt u zich gemakkelijk uit over kwesties van nu, het verle-
den en de toekomst. Checkt u voor de zekerheid toch nog even uw taalniveau op onze site?  
Ga dan naar: https://www.volksuniversiteitalphenadrijn.nl/content/taalniveau.
 
Code: TF007 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  S.A. (Saphia)  Beukema  Perspectives nieuw 2; tekstboek +online 
MP3’s + Werkboek
 

Bonjour! U gaat naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet of nauwelijks? Dan is deze minicur-
sus echt iets voor u! U leert te spreken  in allerlei dagelijkse situaties, waar u als toerist of als 
zakenreiziger mee te maken kunt krijgen. Au revoir!

Code: TF011 Aanvang: Dinsdag 17-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 145;  Cursus: 12 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docent: Dhr.  W.J. (Jan)  Spek Frans à  la carte nieuw tekst- en werkboek +  
online MP3’s

Frans op reis
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Frans I

Gebarentaal I

Gebarentaal is een manier waarbij begrippen en handelingen door middel van gebaren worden 
weergegeven. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn doof of slechthorend. Dat is ongeveer 1 op de 12 
mensen! Hoe leuk zou het zijn om met gebarentaal met hen te communiceren. We leren in 
12 lessen de Nederlandse Gebarentaal (NGT). We doen dit op niveau NGT-AB1. (Algemeen Be-
langstellenden). De cursus behandelt het basisgebarenlexicon en de grammatica en gebaren 
die gebruikt worden in de directe dagelijkse communicatie. Tijdens de cursus gaan we veel 
oefenen om visuele, expressieve en motorische vaardigheden te ontwikkelen.

Code: TG001 Aanvang: Woensdag 14-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: €135;  Cursus: 12 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M. (Mo) van Brakel  Module Nederlandse Gebarentaal NGT AB 1, 
werkboek en online leeromgeving en online Gebarentaal Woordenboek.

Gebarentaal II

Gebarentaal is een manier waarbij begrippen en handelingen door middel van gebaren worden 
weergegeven. Hoe leuk zou het zijn om met gebarentaal met hen te communiceren. Voor cur-
sisten die Gebarentaal I hebben gevolgd of eerder de NGT-AB1 kennis hebben opgedaan of ge-
barentaal ervaring hebben, geven we vervolgens we 12 lessen op niveau NGT-AB2. (Algemeen 
Belangstellenden) De cursus behandelt het gebarenlexicon en de grammatica en gebaren die 
gebruikt worden in de directe dagelijkse communicatie. Tijdens de cursus gaan we door met 
veel oefenen om visuele, expressieve en motorische vaardigheden nog verder te ontwikkelen.

Code: TG003 Aanvang: Woensdag 08-02-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 135;  Cursus: 12 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M. (Mo) van Brakel  Module Nederlandse Gebarentaal NGT AB 2,  
werkboek en online leeromgeving + online Gebarentaal Woordenboek.

Italiaans I

Lekker eten en drinken, een rijke geschiedenis, cultuur, kunst: Italië,  ‘Il Belpaese’, is dit alles 
en nog meer. Deze cursus biedt de mogelijkheid om kennis te maken met  deze aspecten en 
om u  in dagelijkse situaties te  leren redden door eenvoudige conversaties uit te voeren.

Code: TI001 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M. (Monica)  Bolognesi  Allegro Nuovo 1 Tekstboek + Intertaal 
Augmented + Allegro Nuovo 1 Werkboek 
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Italiaans III

Italiaans II

Uw basiskennis van de Italiaanse taal, uw woordenschat en de kennis van het Belpaese en zijn 
cultuur nemen  in  de loop  van de cursus meer en meer toe. Heeft u al 1 jaar Italiaans  gehad of 
een vergelijkbaar niveau bereikt, dan bent u van harte welkom. ‘Vieni a studiare con noi!’

Code: TI003 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A. (Antonia)  Procissi  Allegro nuovo 1 tekstboek + Intertaal Aug-
mented + Allegro nuovo 1 werkboek, In de loop van het jaar gaan we door met: Allegro nuovo 2 
tekstboek + Intertaal Augmented + Allegro nuovo 2 werkboek 

Italiaans IV

Italiaans IV is een vervolg op Italiaans III en is  bedoeld voor diegenen die recentelijk minimaal  
drie jaar (cursussen)  Italiaans hebben gevolgd.  Na een korte herhaling van de lesstof van de  
eerdere jaren gaan we verder met deel 2 van het boek  Allegro Nuovo 2. Er  wordt tijd besteed 
aan verdere ontwikkeling van de grammatica, de spreek- en  luistervaardigheid, de uitspraak, 
de woordenschat, en aan het uitbreiden van  de lees-en schrijfvaardigheden. Ook komt kennis 
van land en volk aan bod.  Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van aanvullend lees- en 
videomateriaal.  

Code: TI007 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  A. (Antonia)  Procissi Allegro Nuovo 2 Tekstboek en Online mp3’s 
+ Allegro Nuovo 2 Werkboek 

Uw kennis van de Italiaanse taal, cultuur en uitdrukkingen breiden in de  loop van de cursus 
steeds uit. Uiteraard wordt er ook ruim aandacht besteed  aan de spreekvaardigheid d.m.v. 
korte gesprekjes, spelletjes en rollenspelen. ‘Vieni a  parlare italiano con noi!’

Code: TI005 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M. (Monica)  Bolognesi  Allegro Nuovo 2 Tekstboek + Intertaal 
Augmented + Allegro Nuovo 2 Werkboek 
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Italiaans op reis

Bent u van plan om op reis naar Italië te gaan? Bezoek  dan deze korte (10  lessen) en prak-
tijkgerichte cursus!  U leert hoe u zich kunt  redden in allerlei dagelijkse situaties (informatie 
vragen, iets reserveren of huren,  winkelen, reizen met het openbaar vervoer ect).  Arrivederci!

Code: TI013 Aanvang: Donderdag 26-01-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 160;  Cursus: 12 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  F. (Frediana)  Meyredi  Italiaans a la carte nieuw tekst- en werk-
boek

Se hai un livello molto avanzato (almeno  22 anni) questo corso è per te. Lo scopo del corso è 
migliorare l’uso della  lingua Italiana esaminando vari aspetti della cultura Italiana (letteratura,  
la vita in Italia, cinema, musica, cucina Italiana,....). Verranno letti e  commentati testi tratti da 
articoli di giornali, di riviste, libri  esclusivamente in Italiano. Sara effettuata anche la visione di 
alcuni film in lingua Italiana. Il materiale didattico sarà fornito dal docente.

Code: TI009 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:15 uur;  Prijs: € 315; Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  N. (Noëlle) de Hoog-Hendriks 

Italiaans: Conversazione livello medio

Se hai un livello avanzato (pari ad almeno 16 anni), ma hai poche opportunità di esprimerti in 
Italiano, questo corso è per te. Non praticando, parlare diventa più difficile e il timore di sbag-
liare può bloccare. In questo corso cerchiamo e troviamo insieme le frasi giuste per racconta-
re, per discutere, per chiaccierare e scherzare. Non dimentichiamo neanche la grammatica, la 
letteratura, il cinema e cosi via.

Code: TI011 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 19:15 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  N. (Noëlle) de Hoog-Hendriks 

Italiaans Conversazione livello avanzato
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Pools I

Denkt u er over om Pools te leren? Is Pools handig in uw werk of gaat u binnenkort misschien 
op vakantie naar Polen? Met deze cursus Pools voor beginners maakt u op een leuke manier 
kennis met de Poolse taal en het is makkelijker dan u denkt.

Code: TP001 Aanvang: Dinsdag 27-09-2022; 19:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw. W. (Weronika) Klemens.  Extra kosten: € 5,00 kopieerkosten  
materiaal, rechtstreeks te verrekenen met de docente.
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Spaans II is het vervolg op Spaans I en geschikt voor hen die al enige basiskennis hebben.

Code: TS007 Aanvang: Donderdag 29-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  G.I. (Gema)  Perez-Rasilla  Con gusto nieuw deel 1  tekstboek  + Con 
gusto nieuw deel 1 werkboek

Spaans IIA

Spaans I

Spaans I is bedoeld voor diegenen die geen of weinig kennis hebben van de Spaanse taal.  
U leert de Spaanse taal zelf actief te gebruiken in praktische alledaagse situaties waarbij de 
nadruk ligt op spreken en luisteren.

Code: TS001 Aanvang: Donderdag 29-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  M.P. (Patricia)  Cabrera  Con gusto nieuw deel 1 tekstboek + Con 
gusto nieuw deel 1 werkboek.

Spaans IA

Spaans I is bedoeld voor diegenen die geen of weinig kennis hebben van  de Spaanse taal.  
U leert de Spaanse taal zelf actief te gebruiken in  praktische alledaagse situaties waarbij de 
nadruk ligt op spreken en  luisteren.

Code: TS003 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  G.I. (Gema)  Perez-Rasilla  Con gusto nieuw deel 1 tekstboek + Con 
gusto nieuw deel 1 werkboek.
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Spaans III

Spaans III is het vervolg op Spaans II. Hiermee leert u nog beter Spaans spreken en zult u het 
geschreven en gesproken Spaans ook beter begrijpen.

Code: TS011 Aanvang: Donderdag 29-09-2022; 20:30 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  G.I. (Gema)  Perez-Rasilla  Con gusto 2 nieuw tekstboek + werkboek 
en online MP3

Spaans V / Conversacion en Espagnol 

Deze cursus is geschikt voor diegenen die 4 jaar Spaans of 2 jaar Spaans Intensief hebben 
gevolgd.

Code: TS013 Aanvang: Maandag 26-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  G.I. (Gema)  Perez-Rasilla  Con gusto 3, tekstboek + werkboek + 
audio-cd’s (2)

Spaans II

Spaans II is het vervolg op Spaans I en geschikt voor hen die al enige basiskennis hebben.  
De cursus leidt op tot niveau A1 van het Europees referentiekader van de Raad van Europa.

Code: TS009 Aanvang: Donderdag 29-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 24 x 1,5 uur   
( Wekelijks )  Docente:  Mw.  M.P. (Patricia)  Cabrera  Con gusto nieuw deel 1 tekstboek + Con 
gusto nieuw deel 1 werkboek 
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TALEN

Spaans I, II, III en IV kunt u ook volgen als een intensieve cursus. U  krijgt dan 12 lessen van 3 
uur per week en gaat dus sneller door de  leerstof. Dit heeft als voordeel dat u in één cursusjaar 
2 niveaus kunt  bereiken.

Code: TS019 Aanvang: Woensdag 28-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 12 x 3 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  C. (Catherine)  Montoya  Con gusto 2 Nieuw Tekstboek + Intertaal 
Augmented Augmented    + Con gusto 2 nieuw werkboek  Intertaal Augmented
Spaans IV intensief 

Spaans III intensief

Spaans II intensief

Spaans II intensief is het vervolg op Spaans I intensief en geschikt voor hen die al enige  
basiskennis hebben.

Code: TS017 Aanvang: Donderdag 12-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 12 x 3 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  C. (Catherine)  Montoya  Con gusto nieuw deel 1 tekstboek  + Con 
Gusto 1 werkboek  Intertaal Augmented

Spaans I intensief

Spaans I intensief is bedoeld voor diegenen die geen of weinig kennis hebben van de Spaanse 
taal. U leert de Spaanse taal zelf actief te gebruiken in praktische alledaagse situaties waarbij 
de nadruk ligt op spreken en luisteren.

Code: TS015 Aanvang: Donderdag 29-09-2022; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 12 x 3 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  C. (Catherine)  Montoya  Con gusto 1 Tekstboek + Intertaal Augmen-
ted    + Con gusto 1 werkboek  Intertaal Augmented 



45
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Spaans I, II, III en IV kunt u ook als intensieve cursus volgen. U krijgt dan 12 keer drie uur les 
per week en gaat dus sneller door de leerstof. Dit heeft als voordeel dat u in één cursusjaar 2 
niveaus kunt bereiken.

Code: TS021 Aanvang: Woensdag 11-01-2023; 19:00 uur;  Prijs: € 295;  Cursus: 12 x 3 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  C. (Catherine)  Montoya  Con gusto 2 Nieuw Tekstboek + Intertaal 
Augmented Augmented    + Con gusto 2 nieuw werkboek  Intertaal Augmented

Spaans IV intensief

Spaans op reis

Dit is een korte cursus, waarbij u in 10 lessen van 2 uur op een speelse manier kennismaakt 
met de Spaanse taal. Deze cursus kan ook een goede voorbereiding zijn op de cursus Spaans 1, 
die volgend seizoen weer van start gaat.

Code: TS023 Aanvang: Woensdag 11-01-2023; 19:30 uur;  Prijs: € 170;  Cursus: 10 x 2 uur   
( Wekelijks )  Docente: Mw.  C.J. (Iny)  Bouwhuis  Spaans à  la carte - nieuw tekst-/werkboek + 
online mp3’s 
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De oprichtingsakte van de Volksuniversiteit Alphen aan 
den Rijn is op 23 december 1977 getekend.
De doelstelling zoals die staat vermeld in de in 2021 
herziene statuten luidt als volgt:
‘De stichting heeft als doel: 
a. een bijdrage te leveren aan het vormings-, scholings- 
en ontwikkelingswerk voor volwassenen in het kader 
van een breed - en voor ieder toegankelijk aanbod in de 
gemeente Alphen aan den Rijn en omstreken en 
b. alle volwassenen binnen haar werkgebied 
unieke mogelijkheden te bieden om zich, ongeacht 
vooropleiding, leeftijd of achtergrond, te informeren 
respectievelijk te ontwikkelen, zowel in de persoonlijke 
als in de professionele levenssfeer.’ 

Het bestuur van de Volksuniversiteit bestond  
het afgelopen jaar uit:

• Roland Vandeveen – voorzitter;
• Eddy Broekema – secretaris;
• Aat Griffioen – penningmeester;
• Marjan van der Poel -bestuurder Cursusprogrammering.

Het team van medewerkers bestond uit:

• Carla Vliegen;
• Janet van Leeuwen;
• Cecile Ruijs;
• Margreeth Ruven;
• Pieter van Schie.

Over de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn

De Volksuniversiteit 
Alphen aan den Rijn 
is een officieel erkende 
Volksuniversiteit.



Alphen	aan	den	Rijn	

www.vuar.nl	

	VOLKSUNIVERSITEIT	

Post-/kantooradres
Burgemeester Visserpark 30 
2405 CR Alphen aan den Rijn
Tel. (0172) 49 20 04
E-mail: info@vuar.nl

ALGEMENE GEGEVENS

Kantooruren
Maandag t/m donderdag 
10.00 - 12.00 uur 
Gesloten tijdens vakanties  
en feestdagen

Dit boekje is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar aan de inhoud ervan kunnen 
geen rechten worden ontleend. U treft de meest actuele informatie op onze website www.vuar.nl.

Volg ons op Facebook:
 volksuniversiteitalphenaandenrijn


