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CURSUSPROGRAMMA

2018 - 2019

Cursuswerkgroep 

Wijkvereniging Elderveld

ALGEMENE INFORMATIE

De Cursuswerkgroep van de Wijkvereniging Elderveld  
(tel. 026 - 381 07 98 / e-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl) 
organiseert al vele jaren diverse cursussen en workshops 
met als doel de wijkbewoners in hun eigen omgeving  
gebruik te laten maken van dit aanbod.
Wij werken op non-profit basis; dit houdt in dat de  
cursussen kostendekkend moeten zijn. In het algemeen 
wordt aan kleine groepen (6 - 10 deelnemers) lesgegeven.

AANMELDEN/INCASSO

U kunt zich voor een cursus en/of workshop inschrijven  
via het aanmeldingsformulier, dat zich achterin het  
cursusboekje bevindt (is alléén geldig, indien u dat volledig 
invult en ondertekent). U machtigt ons daarmee tevens 
om het verschuldigde cursusgeld door middel van incasso 
van uw IBAN af te boeken. Extra formulieren zijn op ons 
kantoor verkrijgbaar.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons telefonisch 
bericht of de cursus en/of workshop, waarvoor u zich heeft 
ingeschreven, wel of niet doorgaat.
Cursisten die dit seizoen doorgaan met dezelfde cursus, 
hoeven daarvoor niet opnieuw een aanmeldingsformulier  
in te vullen.

AFMELDEN

Bij afmelding in het lopende cursusseizoen is restitutie van 
het lesgeld niet mogelijk.

BETALING

Bij de kortlopende cursussen wordt het cursusgeld in één 
keer geïncasseerd; bij de overige geschiedt dat in twee 
termijnen. 

VAKANTIES

Voor zover van toepassing zullen de vakanties parallel lopen 
aan de basisschoolvakanties in onze regio.

CURSUSPLAATS

Alle cursussen vinden plaats in Elderveld.
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KORTING

Op basis van het lidmaatschap van de Wijkvereniging 
Elderveld (€ 10,00 per gezin per kalenderjaar) geniet de 
cursist(e) een aantrekkelijke korting op iedere cursus. Wilt 
u lid worden van de Wijkvereniging Elderveld? U kunt ons 
tijdens kantooruren daarover bellen of langskomen.

GELREPAS

Houders van de GelrePas krijgen 50% korting op maximaal 
2 cursussen/workshops per seizoen!

ANNULERING

Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus worden  
geannuleerd. Bij overschrijding van het maximum aantal 
cursisten per lesgroep kunt u op de wachtlijst geplaatst 
worden.

LEERMIDDELEN / MATERIAAL

Het vermelde cursusbedrag is exclusief de kosten voor de 
leermiddelen en het materiaal, tenzij anders vermeld.

NIEUWE CURSUSSEN

In de loop van het seizoen kunnen nieuwe cursussen aan 
het programma worden toegevoegd. Deze worden in de 
wijkkrant “Elderveld Nieuws” tijdig aangekondigd.

Programma en voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen.

BLOEMSCHIKKEN
Docente: Marjolein van Amerongen

Workshop, waarin u verschillende technieken van het 
bloemschikken leert. U kunt dan genieten van uw  
zelfgemaakte bloemstuk. U brengt een schaal, vaas of  
bloempot mee, passend bij uw eigen interieur.  Al het  
overige materiaal zoals groen, bloemen etc., wordt verzorgd. 
Steeds wordt tijdig een voorbeeld aan u verstrekt wat u 
gaat maken, met een kleine uitleg.

NAJAAR
WORKSHOP  NAZOMERGEVOEL MET BLOEMEN
Woensdag  26 september 2018
Donderdag  27 september 2018

WORKSHOP  HERFSTSTUK
Woensdag  24 oktober 2018
Donderdag  25 oktober 2018

WORKSHOP  PLAT ALS EEN DUBBELTJE 
Woensdag  21 november 2018
Donderdag  22 november 2018

WORKSHOP  KERSTSTUK
Woensdag  12 december 2018
Donderdag  13 december 2018

Aantal workshops: 4
Woensdag/donderdag van 19.30 - 21.30 uur

Kosten leden: € 72,00 (inclusief materiaal)
Kosten niet-leden: € 77,00 (inclusief materiaal)

Kosten losse workshop leden: € 20,00 (inclusief materiaal)
Kosten losse workshop niet-leden: € 22,00 (inclusief materiaal)

VOORJAAR
WORKSHOP  VOORJAAR SNUFFELEN
Woensdag  16 januari 2019
Donderdag  17 januari 2019

WORKSHOP  ZWEVENDE BOLLETJES
Woensdag  13 februari 2019
Donderdag  14 februari 2019

WORKSHOP  VERRASSINGSSTUK
Woensdag  20 maart 2019
Donderdag  21 maart 2019
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WORKSHOP PAASSTUK
Woensdag  10 april 2019
Donderdag  11 april 2019

WORKSHOP  MOEDERDAGVERRASSING
Woensdag  8 mei 2019
Donderdag  9 mei 2019

Aantal workshops: 5
Woensdag/donderdag van 19.30 - 21.30 uur

Kosten leden: € 90,00 (inclusief materiaal)
Kosten niet-leden: € 95,00 (inclusief materiaal)

Kosten losse workshop leden: € 20,00 (inclusief materiaal)
Kosten losse workshop niet-leden: € 22,00 (inclusief materiaal)

KLEDING MAKEN
Docente: Karin van der Wel

Wil je er graag leuk uitzien en het liefst in een kledingstuk waarvan 
er niet tientallen in de winkel hangen? Kom dan kleding maken 
voor jezelf of je kinderen in een gezellige, ontspannen sfeer. 
 
Aanwezig zijn naaimachines, patroonpapier, strijkplank met  
strijkijzer en een passpiegel.
Je kunt zelf een patroon, stof, garen, etc. meenemen.
Je kunt in je eigen tempo en op eigen niveau werken.
Geef je op!

Aantal lessen: 12 
Maandag van 20.00 - 22.00 uur
17 september t/m 10 december 2018
Bij voldoende belangstelling kan deze cursus ook op andere tijdstippen 
gevolgd worden.

Kosten leden: € 73,00
Kosten niet-leden: € 83,00

SCHILDEREN EN  TEKENEN
Voor beginners en gevorderden
Docente: Esther Wittenberg

In deze cursus kunt u zelf aan de slag met potlood en penseel. 
Leuk om te doen, leuk om te leren! Met veel aandacht voor goed 
leren kijken, compositie, het mengen van kleuren, de werking van 
licht/donker en hoe meer diepte in het platte vlak te krijgen. Indien 
gewenst, wordt er ook gewerkt naar foto’s. Kortom, schetsend en 
schilderend genieten van wat er uit uw handen komt. Verschillende 
technieken en materialen, zoals potlood, houtskool, krijt, acryl-, 
olie- en aquarelverf worden in overleg aangeboden.

Aantal lessen najaar: 13
Aantal lessen voorjaar: 14
Dinsdag 9.30 - 12.00 uur  (verlengde lestijd)
Najaar: 11 september t/m 11 december 2018
Voorjaar: 15 januari t/m 23 april 2019

Kosten leden najaar: € 106,00
Kosten niet-leden najaar: € 112,00

Kosten leden voorjaar: € 114,00
Kosten niet-leden voorjaar: € 120,00

OPEN  ATELIER
Voor beginners en gevorderden
Docente: Esther Wittenberg

Voor wie liever ’s avonds schildert of tekent, is er het open atelier. 
Daarin kunt u zelfstandig werken én gebruik maken van  
deskundige ondersteuning. Wie liever in opdracht werkt, is ook 
van harte welkom.

Aantal lessen najaar: 13
Aantal lessen voorjaar: 14
Dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Najaar: 11 september t/m 11 december 2018
Voorjaar: 15 januari t/m 23 april 2019

Kosten leden najaar: € 87,00
Kosten niet-leden najaar: € 93,00

Kosten leden voorjaar: € 93,00
Kosten niet-leden voorjaar: € 99,00

HARTREANIMATIE
Docent: Rob Engelberts

De verschillende facetten van reanimeren worden behandeld. Met 
behulp van een pop oefent u het verlenen van basale reanimatie en 
vervolgens leert u de AED aan te sluiten en te bedienen.
De cursus wordt gegeven onder auspiciën van de Nederlandse 
Reanimatie Raad. Ook jongeren (vanaf 16 jaar) kunnen aan deze 
cursus deelnemen.

Aantal lessen: 2
Maandag of donderdag 19.30 - 21.30 uur
8 en 15 oktober of  11 en 18 oktober 2018
Bij voldoende interesse kan deze cursus ook op andere tijdstippen 
gevolgd worden.

Kosten leden: € 16,00 (inclusief certificaat)
Kosten niet-leden: € 19,00 (inclusief certificaat)

HARTREANIMATIE (BIJSCHOLING)
Docent: Rob Engelberts

Voor iedereen die bovengenoemde cursus heeft gevolgd is het van 
belang om theorie en praktijk op te frissen.

Aantal lessen: 1
Maandag of donderdag 19.30 - 21.30 uur
3 of 6 december 2018
Bij voldoende interesse kan deze cursus ook op andere tijdstippen 
gevolgd worden.

Kosten leden: € 8,00
Kosten niet-leden: € 9,50

EERSTE HULP AAN KINDEREN
Docent: Rob Engelberts

Met kinderen maak je onverwachte situaties mee en het is  
belangrijk de juiste eerste hulp te kunnen verlenen als er iets 
misgaat. Deze cursus is bestemd voor ouders van zuigelingen en 
kinderen, maar ook voor gastouders en oppasgrootouders. De 
verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen worden 
aangegeven, alsmede hun gedrag bij ongevallen en de wijze waarop 
daarmee het beste kan worden omgegaan. U leert eerste hulp 
te verlenen bij letsels die veel voorkomen en bij stoornissen in 
vitale functies. U krijgt inzicht in de gevaren die zuigelingen en 
kinderen bedreigen en de wijze waarop u deze kunt voorkomen. 
Tevens wordt hartreanimatie behandeld. Aan de hand van het boek 
“Eerste Hulp aan Kinderen” wordt u opgeleid voor het certificaat, 
dat na afleggen van een toets kan worden behaald. Het certificaat 
is officieel erkend voor gastouders.

Aantal lessen: 4
Maandag of donderdag 19.30 - 21.30 uur
5 t/m 26 november of 8 t/m 29 november 2018

Kosten leden: € 75,00 (inclusief boek en certificaat)
Kosten niet-leden: € 80,00 (inclusief boek en certificaat)

EERSTE HULP AAN KINDEREN (BIJSCHOLING)
Docent: Rob Engelberts

Belangrijk voor iedereen die bovengenoemde cursus heeft gevolgd. 
Indien gewenst, kan opnieuw een certificaat worden aangevraagd. 
Het certificaat is officieel erkend voor gastouders.

Aantal lessen: 2
Maandag of donderdag 19.30 - 21.30 uur
10 en 17 december of 13 en 20 december 2018
Bij voldoende interesse kan deze cursus ook op andere tijdstippen 
gevolgd worden.

Kosten leden: € 16,00
Kosten niet-leden: € 19,00
Kosten certificaat: € 14,95
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ENGELS
Docente: Truus van der Leij

You’re Welcome!

Nog steeds is het mogelijk dicht bij huis een cursus Engels te 
volgen.

Het komende seizoen zullen er twee groepen zijn op  
maandagavond. De groepen bestaan uit max. 10 cursisten, zodat 
iedereen voldoende aandacht krijgt. De kennis van het Engels 
verschilt per cursist; toch ontstaat er altijd weer een hechte groep, 
die enthousiast bezig is. Nieuwkomers zijn welkom. Iedereen heeft 
zijn eigen reden om Engels te willen leren: soms is het nodig voor 
het werk; u heeft een Engelssprekende schoonzoon of -dochter; u 
wilt kunnen praten met uw kleinkind. Er is meer tijd om te reizen 
en dan is het toch wel heel handig om Engels te spreken.

CONVERSATIECURSUS
De nadruk ligt op conversatie, hoewel ook andere facetten van 
het Engels aan bod zullen komen, zoals luisteren, lezen en het 
uitbreiden van uw woordenschat. De conversatiemethode, die wij 
gebruiken, biedt allerlei onderwerpen uit het dagelijks leven aan. Er 
is ook gelegenheid om zelf te vertellen over een onderwerp dat u 
interesseert. Kortom, een hele geschikte cursus om uw  
spreekvaardigheid te vergroten! Om te kunnen deelnemen moet 
uw Engels ongeveer op niveau Mavo/VMBO 3 liggen.

Aantal lessen: 27
Maandag 19.00 - 20.30 uur
17 september 2018 t/m 15 april 2019

Kosten leden: € 122,00
Kosten niet-leden: € 132,00

BASISCURSUS ENGELS (VERVOLG)
Deze cursus is geschikt voor mensen, die al enige kennis van de 
Engelse taal hebben. Deze enthousiaste groep is nu 3 jaar bezig. 
U leert hoe u zich kunt voorstellen, de weg vragen, een kamer in 
een hotel reserveren, etc. Het voordeel van deze methode is, dat 
u zich al snel in het buitenland kunt redden. Verder worden alle 
basisbeginselen op een ontspannen wijze behandeld, zodat u met 
plezier leert.

Aantal lessen: 27
Maandag 20.30 - 22.00 uur
17 september 2018 t/m 15 april 2019

Kosten leden: € 122,00
Kosten niet-leden: € 132,00

FRANS
Docente: Petra Hutjens 

BEGINNERSCURSUS
Bonjour. Frankrijk is een heerlijk vakantieland, vindt u ook niet? 
Veel mensen genieten er elk jaar van de steden, de mooie natuur, 
het lekkere eten en de sfeer.
Alleen die taal…. Vindt u die ook zo moeilijk?
U kunt daar iets aan veranderen: door het volgen van deze cursus 
zult u volgend jaar beter kunnen begrijpen wat die Fransen  
allemaal tegen u zeggen.
Uw vakantie zal daarna nòg leuker worden!
Au revoir!

Aantal lessen: 25
Donderdag 18.30 - 19.30 uur (verkorte lestijd)
27 september 2018 t/m 11 april 2019 

Kosten leden: € 75,00 (incasso in 2 termijnen)
Kosten niet-leden: € 81,00 (incasso in 2 termijnen)

CONVERSATIE
Vindt u het leuk om Frans te spreken, of gaat u regelmatig naar 
Frankrijk op vakantie? Dan is deze cursus iets voor u. Tijdens de 
cursusavonden wordt in een ontspannen sfeer gesproken over  
allerlei onderwerpen, van vakantie tot kunst, van muziek tot  
politiek. De onderwerpen worden aangedragen door de cursisten 
of de docente. Op verzoek wordt er ook van tijd tot tijd  
stilgestaan bij de grammatica. De nadruk ligt echter op het met 
elkaar in het Frans spreken. Om deel te kunnen nemen moet uw 
Frans op HAVO-niveau liggen. Zin gekregen om mee te doen? U 
bent van harte welkom op de donderdagavond.

Aantal lessen: 25
Donderdag 19.30 - 21.00 uur
27 september 2018 t/m 11 april 2019

Kosten leden: € 113,00 (incasso in 2 termijnen)
Kosten niet-leden: € 123,00 (incasso in 2 termijnen)

DIGITALE  VIDEOBEWERKING MET PINNACLE STUDIO 
Docent: Theo Gamelkoorn 

Pinnacle Studio Ultimate, nu versie 21, is een zeer uitgebreid 
programma om videoproducties mee te maken. Van familiefilms en 
documentaires tot bedrijfspresentaties. Met Pinnacle Studio lukt 
dat allemaal. In deze cursus wordt ingegaan op alle mogelijkheden 
van het pakket, bijvoorbeeld het werken met mediabestanden, 
toepassen van effecten, overgangen, geluid en nog veel meer.
Het is een Nederlandstalige programma en bevat o.a. een  
uitstekende bibliotheek, om uw filmmateriaal te beheren en te 
organiseren, waardoor u altijd snel de juiste videoclips,  
audiofragmenten en foto’s terug kunt vinden. 

De te behandelen onderwerpen zijn: 
 • Uitleg over de installatie, instellingen en mappenstructuur  
  (beheren van uw datagegevens)
 • Hoe zet ik mijn film(s) van de camera over op de computer en  
  in het programma Pinnacle Studio (Importeren)?
 • Het plaatsen van de film op de tijdlijn. Het bewerken/monteren  
  van de film door o.a. verwijderen, verplaatsen en knippen/ 
  plakken van scènes
 • Het maken van een (bewegende) titel en werken met teksten
 • Uitleg van beeldovergangen, effecten en geluid
 • Muziek onder de film zetten
 • Het maken van een DVD-menu
 • Het maken van een DVD, Blu-ray of bestand van je film
Gedegen kennis van het besturingssysteem Windows is  
noodzakelijk. U dient over een werkende versie van Pinnacle 
Studio vanaf versie 16 te beschikken. Om met goed gevolg de 
cursus af te sluiten is het belangrijk dat u tijd vrij maakt om thuis 
te oefenen.
Een les bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. U  
wordt stap voor stap door de cursus geleid en ontvangt ter  
ondersteuning een cursusboek. Op de lescomputer is  
oefenmateriaal aanwezig.

Aantal lessen: 8
Woensdag 20.00 - 22.00 uur
3 oktober t/m 21 november 2018
Bij voldoende belangstelling kan deze cursus ook op andere dagen 
gevolgd worden.

Kosten leden: € 85,00 (inclusief DVD + handleiding)
Kosten niet-leden: € 89,00 (inclusief DVD + handleiding)

DIGITALE  FOTOBEWERKING  VOOR BEGINNERS
Docent: Jos van der Linde

Deze cursus is bedoeld voor mensen die serieus werk willen 
maken van hun digitale foto’s. Onderwerpen die onder meer 
behandeld worden:

 • Het verbeteren van kleur, contrast of scherpte van uw foto’s.
 • Het retoucheren van foto’s en natuurlijk de ‘rode ogen’  
  verwijderen.
 • Het maken van een uitsnede van een foto.
 • Het combineren van foto’s.
 • Het toevoegen van grafische elementen, zoals tekst met  
  schaduw om te gebruiken in een diapresentatie of als  
  ‘persoonlijke ansichtkaart’ om te versturen over het internet.
 • Het gebruik van ‘filters’ om uw foto’s een heel nieuw uiterlijk  
  te geven.

Al doende komen verschillende werkmethodes aan de orde, zoals 
het gebruik van lagen, de verschillende bestandtypen en nog veel 
meer.
Er wordt gewerkt met het programma Photoshop CS2. Dit is 
een door Adobe vrijgegeven versie die u - samen met het digitale 
lesmateriaal - meekrijgt om thuis te gebruiken. Met de opgedane 
kennis kunt u desgewenst zonder veel moeite overstappen naar 
andere fotobewerkingsprogramma’s.
Basiskennis van het besturingsprogramma Windows is vereist om 
goed mee te kunnen doen.

Aantal lessen: 8
Dinsdag 19.30 - 21.30 uur
2 oktober t/m 20 november 2018
Bij voldoende interesse kan deze cursus ook overdag gevolgd worden. 

Kosten leden: € 67,00 (inclusief digitaal lesmateriaal)
Kosten niet-leden: € 72,00 (inclusief digitaal lesmateriaal)
Kosten geprint lesmateriaal: € 5,00
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SPAANS VOOR BEGINNERS (A1 ERK)
Docente: Rubia de Palm

Hola, ¿qué tal?
U gaat graag op vakantie naar Spanje of Latijns-Amerika, u wilt 
communiceren in het Spaans in uw vrije tijd of voor uw werk,  
of u bent geïnteresseerd in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse  
cultuur. Spaans is een wereldtaal en de moedertaal van bijna  
400 miljoen mensen.
Deze cursus is gericht op het leren communiceren in het Spaans. 
Er wordt veel aandacht besteed aan spreken, luisteren, schrijven, 
lezen, grammatica en cultuur. Het internet zal een prominente rol 
spelen in uw leerproces. Het is geen conversatiecursus.

Aantal lessen: 15
Zaterdag 10.30 - 13.00 uur
27 oktober 2018 t/m 25 mei 2019 (1x per 14 dagen)

Kosten leden: € 112,50
Kosten niet-leden: € 122,50

CONDITIEGYM
Docente: Christien de Vries

U bent van harte welkom om iedere donderdagmorgen in de 
sporthal te komen bewegen en uw lichamelijke conditie op peil 
te brengen en te houden. Elke les besteden we aandacht aan 
bewegen op muziek, conditionele en spierversterkende oefeningen 
en oefeningen voor het evenwicht. Voor wie zin heeft, drinken we 
na afloop samen koffie of thee. Bent u geïnteresseerd? Kom dan 
gerust langs voor een gratis proefles.

Aantal lessen: 37
Donderdag 8.45 - 9.45 uur
6 september 2018 t/m 27 juni 2019

Kosten leden: € 89,00 (incasso in 2 termijnen)
Kosten niet-leden: € 99,00 (incasso in 2 termijnen)

ACTIVE BODY
Docente: Tjenkje van Deutekom

In dit uur trainen wij ons lichaam; we genieten ervan om onze 
spieren sterker en ons lichaam soepeler te zien worden. Daardoor 
hebben wij minder (rug)klachten.  Alle spiergroepen komen aan 
bod en geregeld doen wij rek-, strek- en balansoefeningen. Voor de 
afwisseling een balspel. We gebruiken ook diverse sportmaterialen, 
zoals dynaband, gewichtjes etc. Je hebt alleen sportkleding en een 
matje nodig.   
Jong en oud kunnen op elk niveau instappen; we zorgen samen 
voor een gezellige ontspannen sfeer.  Alles is op zachte muziek.  
We sluiten elke les met ontspanningsoefeningen af.  Ervaar het zelf 
in een proefles! Wij vinden het gezellig om nieuwe deelnemers te 
begroeten! 

Aantal lessen: 37
Woensdag 12 september 2018 t/m 26 juni 2019

Groep 1: 18.15 - 19.15 uur
Groep 2: 19.30 - 20.30 uur 

Kosten leden: € 89,00 (incasso in 2 termijnen)
Kosten niet-leden: € 99,00 (incasso in 2 termijnen)

YOGA
Docente: Berny Karsch

In ons hectische leven van vandaag de dag is yoga een goede  
manier om in balans te blijven. D.m.v. houdings- en  
ademhalingsoefeningen krijgen we meer ruimte in ons lichaam, 
zodat lichaam en geest weer in balans komen. Yoga kan door 
iedereen worden beoefend, omdat de nadruk niet ligt op perfectie, 
maar op bewustwording van het eigen functioneren.

Aantal lessen: 30
Donderdag 20.00 - 21.00 uur
27 september 2018 t/m 23 mei 2019

Kosten leden: € 115,00 (incasso in 2 termijnen)
Kosten niet-leden: € 125,00 (incasso in 2 termijnen)

COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS, INCLUSIEF 
INTERNET EN E-MAIL
Docent: Rob Feith

Een computer biedt veel mogelijkheden: u kunt informatie  
opzoeken via internet, e-mails verzenden en ontvangen, uw digitale 
foto’s bekijken of bewerken en nog veel meer.
In deze cursus leert u met behulp van muis en toetsenbord de 
computer bedienen. Daarnaast de basisvaardigheden voor het  
werken met Windows 10. Er wordt op eenvoudige wijze uitgelegd 
hoe e-mailen werkt en u maakt eveneens kennis met internet  
(en internet-bankieren).
Enige typevaardigheid is gewenst. U dient in het bezit te zijn van 
een computer met Windows 10 om de behandelde lesstof thuis te 
kunnen oefenen.

Aantal lessen: 8
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur of 13.30 - 15.30 uur
of 
Woensdag 9.30 - 11.30 uur of 13.30 - 15.30 uur
2/3 oktober t/m 20/21 november 2018

Kosten leden: € 72,00 (inclusief handleiding)
Kosten niet-leden: € 77,00 (inclusief handleiding)


