
 

  



 

 

1

Inhoud programma Volksuniversiteit Westvoorne 
Algemene voorwaarden (zie achterzijde van het Inschrijfformulier) ........................................................... 3 
Schoolvakanties 2013 en 2014 .................................................................................................................. 3 

Lezingen en excursies ............................................................................................................... 4 

Hoogtepunten van de zijderoute   nr. 11 .................................................................................................... 4 
Bezoek Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam   nr. 12 ................................................ 4 
Privacy: wie is de eigenaar van mijn gegevens?   nr. 13 ........................................................................... 4 
200 jaar Koninkrijk   nr. 14 .......................................................................................................................... 5 
Het wonderbare ijs   nr. 15 ......................................................................................................................... 5 
Excursie Europees Massagoed- Overslagbedrijf BV (EMO)   nr. 16 ......................................................... 5 
Literaire avond   nr. 17 ................................................................................................................................ 5 
Fietsexcursie langs Hoogbouw in Rotterdam   nr. 18................................................................................. 6 

I   Mens en Samenleving ............................................................................................................ 6 

Filosofie   nr. 21 .......................................................................................................................................... 6 
Stress en de gevolgen voor uw lichaam   nr. 22 ........................................................................................ 6 
Geschiedenis   nr. 23 .................................................................................................................................. 7 

II   Kunst en cultuur .................................................................................................................... 7 

Petra, wonder in de woestijn   nr. 101 ........................................................................................................ 7 
Topstukken uit de Oudheid I   nr. 102 ........................................................................................................ 7 
Topstukken uit de Oudheid II   nr. 103 ....................................................................................................... 8 
Kunstgeschiedenis I   nr. 104 ..................................................................................................................... 8 
Kunstgeschiedenis II   nr. 105 .................................................................................................................... 9 
Museumtochten: 6 excursies op donderdag vanaf 26 september 2013   nr. 107 ...................................... 9 

IV Filmhuis ................................................................................................................................ 10 

Film-Passe-partout 6 films   nr. 110.......................................................................................................... 10 
Film 1: Intouchables   nr. 111 ................................................................................................................... 10 
Film 2: Paradise Now   nr. 112 ................................................................................................................. 10 
Film 3: The Help   nr. 113 ......................................................................................................................... 10 
Film 4: Love is all you need   nr. 114 ........................................................................................................ 11 
Film 5: Broken Circle Breakdown   nr. 115 ............................................................................................... 11 
Film 6: ?? Surprisefilm   nr. 116 ................................................................................................................ 11 
Een filmzondag voor liefhebbers   nr. 117 ................................................................................................ 11 

VI  Beweging en Gezondheid .................................................................................................. 12 

Yoga met Janna Groos in Oostvoorne   nr. 171 ....................................................................................... 12 
Yoga met Janna Groos in Rockanje   nr. 175 .......................................................................................... 12 
Yoga met Femke van 't Hof in Oostvoorne   nr. 179 ................................................................................ 12 
Meditatie en Mindfulness met Femke van 't Hof in Oostvoorne   nr. 183 ................................................. 13 
Tai Chi   nr. 184 ........................................................................................................................................ 13 

V   Computervaardigheden ...................................................................................................... 13 

Kennismaken met de iPad   nr. 191 ......................................................................................................... 13 
Werken met de iPad   nr. 192 ................................................................................................................... 14 

III Talen...................................................................................................................................... 14 

Conversatie Engels   nr. 201 .................................................................................................................... 14 
Business Engels   nr. 202 ......................................................................................................................... 14 
Frans beginners   nr. 203 ......................................................................................................................... 15 
Frans 2e jaar.   nr. 204 ............................................................................................................................. 15 
Frans gevorderd   nr. 205 ......................................................................................................................... 15 
Frans Conversatie   nr. 206 ...................................................................................................................... 15 
Spaans 3e jaar   nr. 207 ........................................................................................................................... 15 
Spaans voor vergevorderden   nr. 208 ..................................................................................................... 16 

VII  Creatieve vorming (Het Dorpshuis) .................................................................................. 16 

De kunst van het digitaal fotograferen - vervolgcursus   nr. 401 .............................................................. 16 
Nana's maken   nr. 408 ............................................................................................................................. 16 
Kleur en kleding   nr. 410 .......................................................................................................................... 17 



 

 

2

Zijden Sjaal schilderen   nr. 412 ............................................................................................................... 17 
Creatief met stukjes fietsband   nr. 413 .................................................................................................... 17 
Inloopochtend miniatuurbouw   nr. 414 .................................................................................................... 17 
Creoolse keuken   nr. 415 ........................................................................................................................ 17 
Surinaamse feestgerechten   nr. 416 ....................................................................................................... 18 
Surinaamse paaskeuken   nr. 417 ............................................................................................................ 18 
Portret/model tekenen/schilderen   nr. 421 .............................................................................................. 18 
Portret/model tekenen/schilderen   nr. 423 .............................................................................................. 18 
Tekenen/schilderen op dinsdagavond   nr. 425 ....................................................................................... 18 
Tekenen en schilderen op donderdagmorgen   nr. 427 ........................................................................... 19 
Tekenen en schilderen voor beginners op donderdagavond   nr. 429 ..................................................... 19 
Workshop Vormen in steen, van hard tot zacht   nr. 461 ......................................................................... 19 
Koken op afspraak   nr. 601 ..................................................................................................................... 20 

VIII Jeugdactiviteiten (Het Dorpshuis) .................................................................................... 20 

Themakoken voor de jeugd: Amerika   nr. 701 ........................................................................................ 20 
Themakoken voor de jeugd: Sushi   nr. 702 ............................................................................................. 20 
Themakoken voor de jeugd: Sinterkerst   nr. 703 .................................................................................... 20 
Thema koken voor de jeugd:  Sushi   nr. 704 ........................................................................................... 20 
Themakoken voor de jeugd: Valentijn   nr. 705 ........................................................................................ 20 
Thema koken voor de jeugd: Pasen   nr. 706 .......................................................................................... 21 
Taarten maken voor de jeugd: dierentaart   nr. 707 ................................................................................. 21 
Taarten maken voor de jeugd: kersttaart   nr. 708 ................................................................................... 21 
Taarten maken voor de jeugd: wintertaart   nr. 709 ................................................................................. 21 

IX. Cursussen in de Regio ....................................................................................................... 22 

Inschrijfformulier Volksuniversiteit Westvoorne ................................................................................ 23 
Algemene voorwaarden Volksuniversiteit Westvoorne ............................................................................ 24 



 

 

3

Een woord vooraf 
 
Hierbij ontvangt u ons nieuwe programma voor seizoen 2013-2014. De leden van onze commissies is het weer gelukt 
om u een ruim aanbod van lezingen, cursussen, films en excursies te doen.  

Het afgelopen jaar stond, toepasselijk genoeg voor een Volksuniversiteit, in het kader van leren. De langverwachte 
beëindiging van de BTW-vrijstelling voor volksuniversiteiten is per 1 juli 2013 een feit. Dat betekende een bijzonder 
leerproces en veel voorbereidingen; adviezen en een seminar over regels en uitzonderingen, contact met de 
belastingdienst en aanpassingen aan onze administratie.  

Dit alles met het doel om ons aanbod zo goedkoop mogelijk te houden, dat is volgens ons redelijk gelukt. We hebben 
er echter wel voor moeten kiezen om het minimum aantal deelnemers per cursus te verhogen zodat het helaas vaker 
kan voorkomen dat een cursus niet doorgaat.  

Wij vragen u daarom om zo snel mogelijk in te schrijven zodat wij goed geïnformeerd kunnen besluiten of een cursus 
al dan niet door kan gaan. Een digitaal inschrijfformulier en alle informatie die in dit boekje staat, kunt u ook vinden op 
onze website: www.volksuniversiteit.nl/westvoorne.  

Mocht u interesse hebben om een steentje bij te dragen door deel te nemen aan één van de commissies of aan het 
bestuur, dan horen we dat graag. Voor reacties staan wij natuurlijk altijd open 

Bestuur en medewerkers wensen u een zeer educatief en plezierig cursusjaar toe!  

Henk Vos (voorzitter) 

 

Het bestuur 
Henk Vos, voorzitter  tel. (06) 24615721 
Dorien Rozemulder, penningmeester tel. (0181) 484108 
Hans Hoedemaker, tel. (0181) 483820 
leden / cursistenadministratie                             
Anneke Ottevanger tel. (0181) 485458 
Marijke Endert tel. (0181) 487908 
Piet Rosier tel. (0181)  484195 
Johan Baatenburg-de Jong                                tel. (0181) 484386 
 
Algemene voorwaarden (zie achterzijde van het Inschrijfformulier) 
 

Schoolvakanties 2013 en 2014 
 Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 2013 
 Kerstvakantie  23 december 2013 t/m 3 januari 2014 
 Voorjaarsvakantie  17 t/m 21 februari 2014 
 Pasen:  18 t/m 21 april 2014 
 Meivakantie:  28 april t/m 9 mei 2014 
 Zomervakantie  21 juli t/m 29 augustus 2014 
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Lezingen en excursies 
Hoogtepunten van de zijderoute   nr. 11 
Mw. Drs. W  Atema 
Drs. Willy Atema is cultuurhistorica en geeft presentaties over alle mogelijke onderwerpen en/of thema's binnen de 
kunstgeschiedenis. 
 
Het motto van Willy Atema luidt: "de kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen, maar om uw 
opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen". Van de klassieke oudheid tot aan de late middeleeuwen 
waren de continenten Europa en Azië via een netwerk van handelswegen met elkaar verbonden: de zijderoute. Door 
dit netwerk van karavaanroutes in Centraal-Azië werd handel gedreven tussen China en het oosten van Azië aan de 
ene kant en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied aan de andere kant. Mevrouw Atema heeft de 
afgelopen jaren Syrië, Iran, Oezbekistan en China bereisd, op zoek naar wat er nog resteert van dit verleden op het 
gebied van monumenten, cultuur en religie in deze landen met vaak problematische politieke omstandigheden. Het 
leverde prachtig fotomateriaal op en boeiende verhalen. 

   Datum : Wednesday 16 oktober 2013 
   Tijd: 20:00 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 0.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Bezoek Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam   nr. 12 
Rotterdam is een wereldstad met verschillende religies en culturen. Al jaren bezoekt de VU  gebedshuizen in 
Rotterdam. Vorig jaar ging helaas het bezoek aan de Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) niet door,  
Vandaar dat we deze interessante excursie opnieuw  
aanbieden. We krijgen een rondleiding door de synagoge, uitleg over het jodendom, over de  beleving, de gewoonten 
en gebruiken in de religie. Er is tevens gelegenheid tot het stellen van  vragen. Het bezoek zal ongeveer 1,5 uur duren.  
De synagoge bevindt zich in een voormalige school  
in Hillegersberg,  Mozartlaan 99 / hoek Bachlaan,  3055 KJ Rotterdam. We gaan er met eigen   vervoer naar toe, 
verzamelen rond 13.15 uur en zullen als groep om 13.30 uur naar binnen gaan.  
Vòòr vertrek naar Rotterdam ontvangt u een overzicht met praktische zaken, zoals de route,  parkeermogelijkheid  
enz.  
Tijdens het bezoek dragen de heren een keppeltje, dat wordt uitgereikt bij binnenkomst. Voor de  dames zijn geen 
speciale kledingvoorschriften. 

   Datum : Sunday 3 november 2013 
   Tijd: 13:30 - 15:00 uur 
   Kosten: € 10.00 voor leden; voor niet-leden € 12.50 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Privacy: wie is de eigenaar van mijn gegevens?   nr. 13 
C.W.J.M.  Ebbers 
Mr. Corrie Ebbers is juriste te Breda. Zij is afgestudeerd op het onderwerp ‘de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer’. Sinds 1997 is zij werkzaam als privacy-deskundige; de eerste jaren bij de toezichthouder, het College 
Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Sinds 2001 runt mr.  Ebbers haar eigen privacy-praktijk waarbij ze met 
name adviseert in de publieke sector en de zorg rond problematiek zoals fraude-opsporing en complexe 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, hulpverlening en justitie. 
 
Privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, staat steeds meer onder druk. Er gaat geen dag voorbij of er 
staat wel een privacyonderwerp in de krant. Met behulp van technologie worden onze gegevens op grote schaal 
verzameld, verwerkt, verrijkt en verder verstrekt. Hoe transparant is deze werkwijze en wie heeft zeggenschap in dit 
proces? Aan de hand van concrete voorbeelden wordt het onderwerp privacy toegelicht. 
- Het elektronisch patiëntendossier, EPD 
- Het bel-me-niet-register 
- De registraties bij de overheid en DigiD 
- werken in de Cloud 
 
Vanuit het oogpunt van consumentenbescherming/burgerrechten wordt het recht op informatie, inzage, correctie en 
geheimhouding besproken. Daarbij komt ook aan bod wie de ‘eigenaar’ is van de gegevens en het recht om 
geïnformeerd te worden. 
Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. 
Een overzicht wordt uitgereikt met bronnen en websites waar meer informatie over dit onderwerp gevonden kan 
worden. 

   Datum : Wednesday 20 november 2013 
   Tijd: 19:30 - 22:15 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 0.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 
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200 jaar Koninkrijk   nr. 14 
Dhr. B. Spijker 
Drs B. Spijker (1960) is kunsthistoricus, schreef non-fictie recensies voor HP/De Tijd en de Volkskrant, publiceerde in 
diverse Kunstbladen, leverde aan regionale bladen bijdragen als redacteur film- en podiumkunsten, en werkt thans als 
freelance docent cultuurbeschouwing aan kunstopleidingen, kunstencentra, volksuniversiteiten en als docent 
cinematografie in filmtheaters. 
 
In 1813 landt koning Willem I op het strand van Scheveningen. Dat gebeurt nadat Napoleon is verslagen en zijn broer 
Lodewijk Napoleon als koning van Nederland van de troon wordt verwijderd. Willem I regeert autarkisch over groot 
Nederland dat ook Belgie omvat. De Belgen maken zich in 1831 los van Oranje en zetten een eigen vorst op de troon. 
Een grote tegenslag voor Willem die de lage landen in rap tempo wil moderniseren. In 1848, krijgt koning Willem II pas 
echt te maken met de toekomst. De grondwet van de liberaal Thorbecke legt de basis voor de huidige parlementaire 
democratie. De koning is niet langer de baas die naar eigen inzichten het land kan leiden. 1848 is ook het jaar van het 
communistisch manifest. Emancipatiebewegingen bepalen de tweede helft van de negentiende eeuw. Max Havelaar 
klaagt de koning aan voor onderdrukking in Indië. Met regentes Emma nemen de vrouwen van Oranje de kroon over. 
Wilhelmina staat haar mannetje in Londen tijdens de bezetting. Juliana gaat het heel anders doen en laat Bernhard de 
vrije teugel… Beatrix herstelt de schade die het koningshuis opliep vanaf 1980. Bernhard wreekt zich in de Volkskrant. 
Nu er een Willem op de troon is teruggekeerd, krijgt het koningschap een meer ceremonieel karakter. Alle ogen zijn 
gericht op de gemalin-koningin. 

   Datum : woensdag 5 februari 2014 
   Tijd: 20:00 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 0.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Het wonderbare ijs   nr. 15 
Dhr.  H.A.R. de Bruin 
Henk de Bruin heeft als afgestudeerd natuurkundige 16 jaar bij het KNMI gewerkt op het vakgebied grenslaag- en 
hydro meteorologie. Daarna 21 jaar bij de Universiteit Wageningen met de leeropdracht micro- meteorologie en remote 
sensing. Verder heeft hij onderzoek verricht naar ‘scintillaties in de atmosfeer’, het verschijnsel dat sterren doet 
twinkelen. Sinds kort is hij columnist van Zenit, een maandblad over sterrenkunde, weerkunde en ruimtevaart. 
 
Onder bovenstaande titel worden verschillende aspecten van ijs behandeld. In ons waterrijke Nederland is ijsvorming 
altijd van groot belang geweest, met name in de economie, defensie en recreatie. Diverse voorbeelden, van vroeger 
en nu, komen tijdens de lezing voorbij zoals hindering van transport over water en op de weg. IJs speelde ook een 
belangrijke rol bij onze oorlogen tegen de Spanjaarden en Fransen. IJsvermaak, een typisch verschijnsel voor de Lage 
Landen, werd door buitenlanders, met name de Spanjaarden die ons land in 1567 binnenvielen, met volle verbazing 
bekeken. Op begrijpelijke wijze legt hij dit natuurkundig verschijnsel, met beelden,  uit, waarbij de vragen over hoe, 
waar en wanneer treedt ijsvorming op, worden uitgelegd. Ook welke (verwachte) weerselementen men moet 
meenemen om een ijsdiktevoorspelling te krijgen. Als toegift wordt het vrij recent ontdekte raadsel van haarijs, de 
vorming en het verband met de zwamtheorie van Wegener verklaard.  

   Datum : woensdag 26 februari 2014 
   Tijd: 20:00 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 0.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Excursie Europees Massagoed- Overslagbedrijf BV (EMO)   nr. 16 
De volksuniversiteit nodigt u uit om een bezoek te brengen aan de “zwarte bergen”  van het Europees Massagoed- 
Overslagbedrijf B.V. EMO, de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa. Kolen en ijzerertsen uit alle 
werelddelen, grote schepen, kilometerslange transportbanden, nauw teamwerk van het zeer ervaren personeel en 
hypermoderne technologieën. EMO is met de state-of-the-art terminalinrichting de grootste terminal voor kolen en 
ijzererts in Europa. De lading die wordt gelost uit de zeeschepen, vindt vervolgens grotendeels geautomatiseerd zijn 
weg over de terminal voor opslag, bewerking of overslag. De klanten van EMO zitten verspreid over heel Europa. Wilt 
u met eigen ogen zien waarom EMO is uitgegroeid tot een belangrijke schakel in de productieketen van de Europese 
staal- en elektriciteitsindustrie?  Ga dan naar de imposante EMO-terminal. Uitgebreide informatie vindt u op de website 
www.EMO.nl 
 
Vertrek per touringcar vanaf de Hofwei, Oostvoorne 

   Datum : dinsdag 4 maart 2014 
   Tijd: 09:30 - 12:00 uur 
   Kosten: € 10.00 voor leden; voor niet-leden € 12.50 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Literaire avond   nr. 17 
Ernest van der Kwast (Bombay 1981) groeide op in Rotterdam waar hij het gymnasium doorliep en fiscale economie 
studeerde aan de Erasmus Universiteit. Hij debuteerde met de roman “Soms zijn de dingen mooier als er mensen 
klappen”. Onder de naam Sieger Sloot publiceerde hij de roman “Stand-In”. Ook was hij medeverantwoordelijk voor de 
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verhalenbundel “Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken” die onder de naam Yusuf el Halal verscheen.  Met de 
roman “Mama Tandoori” (2010) brak hij door bij een groot publiek. “Mama Tandoori” is het hilarische, licht wrange en 
ontroerende verhaal van een onalledaags gezin. Een Indiase moeder komt een zeer Hollandse familie binnenvallen, 
gewapend met een deegroller en twee koffers met mysterieuze inhoud. Ze bidt tot 52 goden, vergiftigt de 
bovenbuurman en leeft bij het motto: Gratis is goed. Van der Kwast maakte zelf een theaterbewerking van de roman, 
samen met Daniel Samkalden die het stuk ook regisseerde. Dit ging in maart 2012 in première. Ook de filmrechten van 
“Mama Tandoori” zijn verkocht. 
Kosten aan de zaal voor iedereen € 12,50 

   Datum : woensdag 19 maart 2014 
   Tijd: 20:00 - 22:15 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Fietsexcursie langs Hoogbouw in Rotterdam   nr. 18 
Vorig jaar fietsten we langs tal van hoogtepunten in de Rotterdamse architectuur, dit jaar staat ‘Hoogbouw in 
Rotterdam’ op het programma. Rotterdam staat bekend als dé hoogbouwstad van Nederland. Maar liefst twaalf van de 
twintig hoogste gebouwen van Nederland staan in Rotterdam. De stad heeft een ruim 100 jaar lange 
hoogbouwgeschiedenis. 
In 1897 werd er de eerste wolkenkrabber van Europa gebouwd (het Witte Huis, 44 meter) en nog steeds staat de 
hoogste wolkenkrabber van Nederland in de Maasstad (de Maastoren, 165 meter). 
Gedurende 2 uur fietsen wij onder leiding van een architectuurgids van Archiguides langs bekende en minder bekende 
hoogbouwprojecten. De tour eindigt met een bezoek aan de Euromast vanwaar we uitzien op de skyline van 
Rotterdam. Wij informeren u van tevoren over de opstapplaats waar de fietsen voor u klaar zullen staan. 
 
Kosten zijn inclusief fietshuur en toegang tot de Euromast 

   Datum : zondag 6 april 2014 
   Tijd: 13:00 - 15:00 uur 
   Kosten: € 25.00 voor leden; voor niet-leden € 30.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 

I   Mens en Samenleving 
Filosofie   nr. 21 
Dhr. Ds. H.  Visser 
Ds. Hans Visser studeerde theologie (inclusief promotieonderzoek) aan de universiteit in Utrecht. Vervolgens werkte 
hij in Leek (jeugdwerk), Indonesië (1970-1978) en Rotterdam (1979-2007). Hier bekommerde hij zich om daklozen, 
drugsgebruikers, illegalen en vluchtelingen. 
 
Filosofie: zoeken naar de verklaring van wereld en leven. 
De cursus wordt vanaf 16 januari 1x in de 2 weken gehouden. 
 
De volgende filosofen zullen in de cursus besproken worden: 
1. Peter Sloterdijk. 
Duitse filosoof, die een origineel denker is en probeert onze wereld  te verstaan. Hij komt vaak tot verrassende 
conclusies. Je moet je leven veranderen. 
2. Karl Marx, grondlegger van het communisme. Hij wilde de belangen van armen dienen die vaak voetvegen waren 
van graaiers naar meer en meer kapitaal. Nu verguisd maar toch actueel in de tijd waarin we leven van de ene  crisis 
in de andere.  
3. Etty Hillesum 
Joodse vrouw uit de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd en gedood. Zij heeft op verrassende wijze  geschreven over 
haar unieke ervaringen. 
4. Antonio Damasio 
Hij schrijft over het zelf dat zich bewust wordt. Hij voert ons in de wereld van ons brein. 
5. Machiavelli 
Een Italiaanse filosoof van omstreeks 1500 die over politieke ethiek schreef. Goed is wat ons uitkomt. 
6. Enige vrouwelijke filosofen als Martha Nussbaum en Germaine Greer. Vrouwen die de menselijke emoties 
bestudeerden en zich verdiepten in de rol van de vrouw. 

   Data : 6 lessen op donderdag vanaf 16 januari 2014 
   Tijd: 19:30 - 21:45 uur 
   Plaats: Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23, Rockanje 
   Kosten: € 75.00 voor leden; voor niet-leden € 84.00 
   Inlichtingen: Cisca de Haan, tel. 402630,  cisca.de.haan@hotmail.com 

 
Stress en de gevolgen voor uw lichaam   nr. 22 
Mw.  E.  Melio 
Elly Melio is sinds 1981 werkzaam als fysiotherapeut en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister algemeen 
fysiotherapeut. Haar praktijk voor fysiotherapie is gevestigd  in Oostvoorne. Zij  heeft zich gespecialiseerd in de  
invloed van stress op het lichaam. De laatste jaren is door wetenschappelijk onderzoek steeds meer kennis verkregen 
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over de invloed van de psyche op het lichaam en andersom. Haar behandelingen zijn  gericht op bewustwording en 
beïnvloeding van dit proces, opdat lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen. 
 
Stress, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Het is de tweede maal dat wij deze informatieve avond organiseren. 
Stress ontstaat niet van de ene op de andere dag. Een  bepaalde portie stress hoort bij het leven. Tegen langdurige 
stress is ons lichaam echter niet goed opgewassen, er ontstaan allerlei lichamelijke klachten en het  vermindert de 
werking van het immuunsysteem.  Daarom is het belangrijk dat u de signalen van stress bij uzelf leert herkennen en 
weet  hoe u met die spanning om kunt gaan. Mevrouw Melio vertelt deze avond over wat stress is, waar het vandaan 
komt, wat er gebeurt in het lichaam en in de hersenen als er te lang te veel stress is en de mogelijkheden die u ter 
beschikking staan om hier verandering in te brengen. 

   Datum : dinsdag 4 februari 2014 
   Tijd: 20:00 - 22:00 uur 
   Plaats: Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23, Rockanje 
   Kosten: € 12.50 voor leden; voor niet-leden € 15.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Geschiedenis   nr. 23 
Dhr.  A.  Diepenhorst 
 Arjen Diepenhorst woont in Middelharnis en is een enthousiaste jonge docent geschiedenis en mentor aan de 
Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee in Middelharnis . Tevens is hij bestuurslid van de historische 
vereniging  Goeree-Overflakkee “De Motte". 
 
“Oorlog aan de oorlog” 
Een cursus over het leven in oorlogstijd, in de periode van de Eerste Wereldoorlog aan het Westelijk front.  
 
Op 28 juli 2014 is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. De cursus wijkt af van de 
normale stof door in te gaan op persoonlijke ervaringen van burgers en soldaten in oorlogstijd. De cursus gaat dus niet 
uitgebreid over oorzaken en aanleidingen en daaraan inherent de beslissingen van politieke leiders, maar richt zich 
echt op de gewone man. Er wordt ingaan op de persoonlijke geschiedenis. Hierbij wordt getracht antwoorden te geven 
op vragen als: Wie waren die soldaten? Waar kwamen ze vandaan?  En wat waren hun motieven om te vechten?  
Tijdens de cursus worden twee hoofdthema’s behandeld. Het eerste thema is gericht op de motieven van de soldaten. 
Waarom hebben de vele Britten zich vrijwillig aangemeld voor de oorlog en waarom bleven soldaten doorvechten?  
In het tweede thema wordt ingegaan op de vele culturen die elkaar ontmoetten en bevochten aan het Westelijk front. 
Hier waren o.a. Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Indiërs, Canadezen, Marokkanen, Amerikanen, Senegalezen en 
Chinezen actief. 

   Data : 6 lessen op dinsdag vanaf 7 januari 2014 
   Tijd: 20:00 - 21:30 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 76.00 voor leden; voor niet-leden € 85.00 
   Inlichtingen: Cisca de Haan, tel. 402630,  cisca.de.haan@hotmail.com 

 

II   Kunst en cultuur 
Petra, wonder in de woestijn   nr. 101 
Mw. D. de Wild 
Diana de Wild heeft Archeologie gestudeerd aan de Universiteit in Leiden. Zij geeft al vele jaren cursussen en lezingen 
over diverse archeologische onderwerpen. Ook verzorgt zij voor cursisten rondleidingen in het Rijksmuseum voor 
Oudheden in Leiden. De afgelopen jaren heeft zij voor onze VU diverse boeiende cursussen gegeven. 
 
In het najaar van 2013 opent in het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) de tentoonstelling 'Petra, wonder in de 
woestijn'. Deze beroemde stad in Jordanië werd meer dan 2000 jaar geleden door de Nabateeërs gesticht.  Hij lag 
middenin de woestijn en werd rijk door de handel in wierook. De Romeinen veroverden de stad in de tweede eeuw 
n.Chr., waarna Petra deel was van het Romeinse rijk. De stad werd in de zesde eeuw veroverd en verwoest. De 
Nabateeërs wisten hun woestijnstad tot bloei te brengen door het water via lange aquaducten aan te voeren. De 
beroemdste bouwwerken van Petra zijn de in de rotsen uitgehakte gevels van monumentale gebouwen. Petra werd in 
1812 ontdekt door de Zwitser Johann Ludwig Borchardt.  
De tentoonstelling toont voorwerpen uit Jordanië, die laten zien hoe de Nabateeërs leefden. 

   Datum : vrijdag 1 november 2013 
   Tijd: 10:00 - 12:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 12.50 voor leden; voor niet-leden € 15.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Topstukken uit de Oudheid I   nr. 102 
Mw. D. de Wild -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Deze cursus gaat over de mooiste kunstwerken uit de oudheid. Het is geen chronologisch overzicht van de kunst in de 
oudheid, maar in elke les staan één of twee kunstwerken centraal. Tijdens de lessen wordt niet alleen het kunstwerk 
getoond en besproken, maar worden ook vragen beantwoord als: in welke cultuur is het gemaakt? Waarom is het 
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gemaakt? Wat staat erop geschreven? Wie waren de kunstenaars en onder welke omstandigheden werkten ze? 
Welke technieken en materialen gebruikten zij? Hoe is de decoratie te verklaren?  
De kunstwerken komen uit verschillende culturen uit de oudheid: de oude Egyptenaren, de Babyloniërs, de Grieken, 
de Kelten en de Romeinen. Aan de orde komen onder andere:   
De Gundestrupketel uit Jutland 
De prachtig versierde Gundestrupketel uit Denemarken is het grootste zilveren voorwerp uit prehistorisch Europa. De 
43 centimeter hoge ketel dateert waarschijnlijk uit de tweede eeuw v.Chr.. 
De slangenpriesteres van Knossos 
Dit 20 centimeter hoge beeldje van faïence stelt een staande vrouw voor met in iedere hand een slang. Het beeldje is 
gevonden in Knossos. 
Het Pergamonaltaar 
Pergamon was één van de belangrijkste Hellenistische steden van Klein-Azië. De stad stond vol met tempels. Het 
Pergamonaltaar hoorde bij de tempel van de stadsgodin Athena. 
De tempels van Ramses II in Aboe Simbel 
Ten zuiden van het oude Egypte lag het land Nubië. Omdat dit land rijk was aan goud (het Egyptische woord nbw, 
waar onze naam Nubië van afgeleid is, betekent goud), werd het door Egypte veroverd zodra de farao’s daar kans toe 
zagen. Langs de Nijl in Nubië bouwde Ramses II de twee tempels van Aboe Simbel: de Grote Tempel en de Kleine 
Tempel. De tempels zijn volledig uit de zandstenen heuvels langs de Nijl gehakt.   
De Isjtarpoort van Babylon 
De Isjtarpoort was de mooiste toegangspoort van de machtige stad Babylon. De kleurig gedecoreerde poort was 
onderdeel van de processieweg van de stadsgod Marduk.  
Villa Hadriana 
De Villa Hadriana was het luxueuze landgoed dat keizer Hadrianus vanaf het begin van zijn regering in 117 n.Chr. 28 
kilometer buiten Rome liet bouwen. Het enorme complex van 120 hectare  en een omtrek van 5 kilometer bestond uit 
vele gebouwen, waaronder residenties, badhuizen en tempels. Het had meer dan 900 kamers. 

   Data : 4 lessen op vrijdag vanaf 8 november 2013 
   Tijd: 10:00 - 12:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 60.00 voor leden; voor niet-leden € 69.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Topstukken uit de Oudheid II   nr. 103 
Mw. D. de Wild -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Deze cursus is een vervolg op Topstukken uit de Oudheid I, maar kan ook zonder het eerste deel gevolgd worden. In 
deel twee komen onder andere de volgende topstukken aan de orde:  
De mozaïeken van Ostia 
Ostia was in de Romeinse tijd de havenplaats van Rome. Veel vloeren van de gebouwen in de stad waren 
gedecoreerd met mozaïeken. Het waren relatief eenvoudige mozaïeken in zwart en wit. 
Het graf van Rechmire 
De edelman Rechmire leefde aan het begin van het Egyptische Nieuwe Rijk (1550 – 1070 v.Chr.). Hij liet zijn graf, 
versierd met prachtige wandschilderingen, aanleggen in de heuvels van de woestijn ten westen van het Nijldal.  
Het schathuis van Sifnos 
In het orakelheiligdom van Apollo in Delfi zijn rondom de tempel veel schathuizen gebouwd door de Griekse 
stadstaten. Eén van de mooiste schathuizen is dat van het eiland Sifnos. Het werd rond 530 v.Chr. Gebouwd en is 
gedecoreerd met reliëfs in Archaïsche stijl.  
De beelden van Aigina 
De marmeren beelden van de Afaia- tempel op het Griekse eilandje Aigina zijn in 1811 ontdekt. Ze werden gekocht 
door Lodewijk I van Beieren en staan nu in München. 
Riaci bronzen 
Twee grote bronzen beelden lagen op de bodem van de zee voor de kust van Italië, vlakbij Riaci. De imposante 
beelden stellen naakte mannen voor en worden sinds hun ontdekking in 1972 de Riaci bronzen genoemd.   
De buste van Nefertiti 
De buste van Nefertiti behoort tot de beroemdste kunstwerken uit de oudheid. De buste dateert uit ongeveer 1345 
v.Chr.. Het is een buste van de vrouw van de ketterse koning Achnaton. 

   Data : 4 lessen op vrijdag vanaf 7 maart 2014 
   Tijd: 10:00 - 12:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 60.00 voor leden; voor niet-leden € 69.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Kunstgeschiedenis I   nr. 104 
Mw.  A.  Brevé 
Alma Brevé is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Rotterdam. Naast haar eigen werk geeft zij lessen in 
kunstgeschiedenis aan verschillende Volksuniversiteiten en al vele jaren aan de VU Westvoorne. Met behulp van 
PowerPoint-presentaties en boeiende verhalen over de verschillende stromingen in de kunst weet zij velen te 
inspireren. 
 
Het uitgangspunt voor de nieuwe cursus is een interessante tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen: 
'Renilde Hammacher: Een grote stimulerende en stuwende kracht'. Aan de hand van sleutelwerken van kunstenaars 
en een collectie affiches en foto's uit de jaren zestig en zeventig, eert Museum Boijmans van Beuningen het 
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aankoopbeleid van Renilde Hammacher-van den Brande, de eerste hoofdconservator moderne en hedendaagse 
kunst. 
 
Op 31 maart van dit jaar is Renilde Hammacher-van den Brande honderd jaar geworden. Zij was van 1962 t/m 1978 
werkzaam als hoofdconservator bij Museum Boijmans van Beuningen en gaf vorm aan een van de belangrijkste 
museale collecties moderne kunst van Nederland. Renilde Hammacher wist een omvangrijke collectie surrealistische 
kunst op te bouwen, waaronder werk van Salvador Dalí, René Magritte en Man Ray. Ook op het gebied van 
eigentijdse kunst deed zij belangrijke aankopen met werk van Mark Rothko, Iannis Kounellis, Dennis Oppenheim, 
Alighiera Boetti en Gilbert & George. Daarnaast maakte zij talrijke solo-tentoonstellingen van o.a. Salvador Dalí en 
David Hockney. Andere aankopen, de zogenaamde klassiek moderne werken zoals die van H.N. Werkman, Max Ernst 
en Juan Miró, zijn te zien in 'De Collectie Verrijkt'. 
 
Toen oud-directeur Coert Ebbinge-Wubbe in 1978 terugkeek op zijn directeurschap, noemde hij Renilde Hammacher 
'(..) een grote stimulerende en stuwende kracht'.  
Lezing 1: Het aankoopbeleid van Renilde Hammacher 
Lezing 2: Surrealisme (Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, e.a.) 
Lezing 3: H.N. Werkman, Max Ernst en Juan Miró 
 
 
Rondleiding van 11:00 tot 13:00 uur op zaterdag 30 november 2013 in Museum Boijmans van Beuningen. 

   Data : 3 lessen op dinsdag vanaf 12 november 2013 
   Tijd: 14:00 - 16:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 60.00 voor leden; voor niet-leden € 69.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Kunstgeschiedenis II   nr. 105 
Zie omschrijving voorgaande tekst 
 
Lezing 1: Mark Rothko  
Lezing 2: David Hockney 
Lezing 3: Gilbert & George, Dennis Oppenheim, Iannis Kounellis, e.a.)  
Rondleidingvan 11:00-13:00 op zaterdag 22 maart 2014 in Museum Boijmans van Beuningen. 

   Data : 3 lessen op dinsdag vanaf 4 maart 2014 
   Tijd: 14:00 - 16:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 60.00 voor leden; voor niet-leden € 69.00 
   Inlichtingen: Thea Groeneveld, tel. 0611479803 

 
Museumtochten: 6 excursies op donderdag vanaf 26 september 2013   nr. 107 
De museumcommissie organiseert elk jaar museumtochten van gevarieerde aard. Er zijn zes bestemmingen per 
seizoen.* 
 
26 september, 9 en 10 oktober 2013: Brussel. Naar aanleiding van het 150e geboortejaar van Henry van de Velde 
organiseert het Jubelparkmuseum een retrospectief van deze veelzijdige kunstenaar en architect. ’s Middags brengen 
we een bezoek aan het Cauchiehuis, gebouwd door en voor het kunstenaarsechtpaar Paul Cauchie en Caroline Voet. 
Het geeft een mooi voorbeeld van Belgische art nouveau. 
7, 13 en 14 november 2013: ’s Hertogenbosch. Het Noord-Brabants museum en het Stedelijk museum komen in mei 
2013 samen op één locatie: het Museumkwartier ’s Hertogenbosch. Gezamenlijk bieden de musea het meest 
veelzijdige aanbod van kunst en cultuur in Zuid-Nederland: archeologie, cultuurhistorie, oude en moderne meesters, 
hedendaagse kunst en design. Het Stedelijk museum kreeg een compleet nieuw gebouw en het Noord-Brabants 
museum werd ingrijpend gerenoveerd. 
12, 18 en 19 december 2013: Rotterdam. We brengen een bezoek aan de Kunsthal. In een groot retrospectief zien we 
het werk en gedachtegoed van Rudolf Steiner, wetenschapper, filosoof en kunstenaar. Hij stond aan de wieg van de 
antroposofische wetenschap. ’s Middags bezoeken we het tegenoverliggende Natuurmuseum, een rijksmonument uit 
1852. De oorspronkelijke naam is Villa Dijkzigt. 
9, 15 en 16 januari 2014: Amsterdam. Na tien jaar renoveren, restaureren en verbouwen is het Rijksmuseum op 13 
april 2013 weer geopend. Het museum biedt u een reis door de tijd van de Middeleeuwen tot Mondriaan in een 
volledig vernieuwd gebouw met een spectaculaire nieuwe entreehal, prachtig ingerichte zalen en een chronologische 
presentatie van de collectie. 
6, 12 en 13 februari 2014: Hilversum. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een van de grootste 
audiovisuele archieven van Europa. We krijgen een rondleiding door het bijzondere gebouw met zijn kleurrijke 
glasgevels. Met een speciale ring kunt u daarna alles bekijken op het gebied van televisie, radio, film en muziek. 
6, 12 en 13 maart 2014. Deze data reserveren we voor een actuele tentoonstelling. 
 
*Wijzigingen voorbehouden. Deelname  is  alleen  mogelijk  als  bij inschrijving voor zes  tochten.  Nieuwe  deelnemers  
worden  
eerst  op  een  wachtlijst  geplaatst. Bij inschrijving   keuzenr.  107,  108  of 109  vermelden. De deelnemers ontvangen 
een brief met alle informatie en tijden. 

   Data : 6 excursies op donderdag vanaf 26 september 2013 
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   Tijd: zie tekst 
   Kosten: € 215.00 voor leden; voor niet-leden € 224.00 
   Inlichtingen: Mw. Catherine van der Zee, tel. 484096 

 
   Nr. 108; 6 excursies op woensdag vanaf 9 oktober 2013.  
   Nr. 109; 6 excursies op donderdag vanaf 10 oktober 2013.  

IV Filmhuis 
Film-Passe-partout 6 films   nr. 110 
Na het succes van vorig jaar ook in dit seizoen op zondag 12 januari 2014 een lange voorstelling, zie nr. 117. 
Daarnaast  de succesformule:  6 films op donderdagavond, 3 in 2013 en 3 in 2014. Elke avond begint met een korte 
inleiding, direct gevolgd door de film. De data staan vermeld bij de films. De films worden vertoond in de grote zaal, de 
Burchtzaal. Na afloop van de film is er de mogelijkheid om na te praten in het café van De Man met een gratis hapje.  
U kunt zich voor een passe-partout inschrijven, u bent dan verzekerd van een plaats. U krijgt dit bewijs van inschrijving 
bij de eerste film uitgereikt. Dit bewijs is uw toegangskaart en is niet persoonsgebonden. 
Uiteraard kunt u de films ook afzonderlijk bezoeken, u reserveert dan niet en u kunt aan de zaal (liefst gepast) betalen. 

   Data : 6 workshops op donderdag vanaf 3 oktober 2013 
   Tijd: 20:15 -  uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 35.00 voor leden; voor niet-leden € 44.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Film 1: Intouchables   nr. 111 
Les Intouchables( Frankrijk 2011), regie Olivier Nakache, Eric Toledano, met o.a. Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Anne le 
Ny, Audrey Fleurot Clothilde Mollet, Omar Sy, speelduur 112 min.Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In 
hartje Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. 
Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand 
wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijk verzorger van Philippe. Met 
zijn tomeloze energie zet hij Philippe’s stijve huishouden binnen de kortste keren op z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal 
nooit meer hetzelfde zijn. 

   Datum : donderdag 3 oktober 2013 
   Tijd: 20:15 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Film 2: Paradise Now   nr. 112 
Paradise now :(Frankrijk, Duitsland, Nederland, Israel 2005; regie Hany Abu-Assad; speelduur 90 minuten; hoofdrollen 
Kais Nashif, Ali Suliman, Lubna Azabal, Amer Hlehel). De Palestijnse vrienden Said en Khaled werken samen in een 
bouwvallige autogarage in Nablus. Beiden zijn erg onder de indruk van de mooie Suha Azzam, die regelmatig haar 
auto laat controleren. Vooral Said is erg gecharmeerd van haar en zij vindt hem ook aardig. Hij besluit haar niettemin 
uit zijn hoofd te zetten na een gesprek met  Jamal, de rechterhand van Abu-Karem, het brein achter een netwerk  dat 
door middel van zelfmoordaanslagen strijd voert tegen Israel. Said en Khaled zijn de uitverkorenen voor de volgende 
aanslag met bomvesten in Tel Aviv. Said kan de nacht voor de aanslag niet slapen en besluit om 4:00 uur Suha’s  
autosleutels onder haar deur te schuiven. Ze merkt hem op en nodigt hem binnen om wat te praten. Suha is de 
dochter van de omgekomen Abu Azzam, maar zij gelooft niet in de gewapende strijd. Said vertrekt in verwarring; wat 
gaat hij doen? 

   Datum : donderdag 31 oktober 2013 
   Tijd: 20:15 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Film 3: The Help   nr. 113 
The Help (VS, India, Ver. Arab. Emiraten, 2011, regie Tate Taylor; speelduur 146 minuten; met Emma Stone, Bryce 
Dallas, Howard en Viola Davis). In het Mississippi van de zestiger jaren, wanneer rassenscheiding de maatschappij 
verdeelt in blank en zwart mogen Afro-Amerikanen geen gebruik maken van scholen, ziekenhuizen en toiletten van 
blanken en gemengde relaties zijn strafbaar.  
De zwarte huishoudsters Aibileen en Minny werken net als vele anderen voor een schamel loon in de huishouding van 
blanke gezinnen. Ze wassen en poetsen en zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van blanke kinderen, maar 
worden als tweederangsburgers behandeld. Over deze onrechtvaardigheid wil de beginnende journalist Skeeler een 
boek schrijven en moet in het geheim het vertrouwen van de huishoudsters winnen. Het wordt een geheime en 
spannende taak, want als dit bekend wordt, zijn Aibileen, Minny en veel anderen hun leven niet zeker. Met drama en 
humor schetst de film deze periode. 
 

   Datum : donderdag 21 november 2013 
   Tijd: 20:15 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
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   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 
 
Film 4: Love is all you need   nr. 114 
Love is all you need (Zweden 2012, regie Susanne Bier; speelduur  116 minuten; met Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, 
Kim Bodnia, Paprika Steen).   Een jong Deens stel gaat het huwelijk vieren in het zonnige plaatsje Sorrento in Italië. 
Niets lijkt een fantastische trouwdag in de weg te staan, totdat hun families arriveren. De moeder van de bruid heeft 
net een chemokuur achter de rug en bovendien een aanvaring met haar echtgenoot; zij komt alleen. In de garage van 
het  vliegveld krijgt ze een botsing met de auto van een man, die hetzelfde vliegtuig naar Italië moet hebben. Een 
warm, grappig en uit het leven gegrepen verhaal over mensen op zoek naar liefde en vooral over de moed om je leven 
te veranderen, ook wanneer je denkt dat het te laat is. 

   Datum : donderdag 30 januari 2014 
   Tijd: 20:15 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Film 5: Broken Circle Breakdown   nr. 115 
Broken Circle Breakdown: ( België 2012 ), regie Felix van Groeningen, speelduur 112 min. met Robbie Cleiren, Veerle 
Baetens, Geert van Rampelberg, Johan Heldenbergh. Als Elise en Didier elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste 
gezicht. Ze zijn echter totaal verschillend. Zij heeft haar eigen tattooshop, hij speelt banjo in een band. Hij praat, zij 
luistert. Hij is overtuigd atheïst en tegelijkertijd een naïeve romanticus. Zij is de nuchterheid zelve. Wanneer dochter 
Maybelle geboren wordt, is hun geluk compleet. Maar het lot slaat toe als Maybelle ernstig ziek wordt. Kan een relatie 
dit gevecht doorstaan als twee personen zo van elkaar verschillen of laat de liefde je op het belangrijkste moment dan 
toch in de steek? 

   Datum : donderdag 27 februari 2014 
   Tijd: 20:15 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Film 6: ?? Surprisefilm   nr. 116 
De surprise film. 
Rara welke film wordt op deze avond vertoond? Wij weten het nog niet en ook voor u is het een verrassing.....  
In de afgelopen filmhuisjaren  was het niet mogelijk een actuele film te vertonen omdat de gegevens voor het seizoen 
al eind mei vast moeten staan. Dat vinden wij jammer. Daarom gaan wij u in de loop van het seizoen verrassen met 
een bijzondere, liefst actuele film. 
Durft u het avontuur mee aan te gaan? 
 

   Datum : donderdag 27 maart 2014 
   Tijd: 20:15 - 22:00 uur 
   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 8.00 voor leden; voor niet-leden € 10.00 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 
Een filmzondag voor liefhebbers   nr. 117 
Opnieuw een lange voorstelling op zondag. We hopen dat we hiermee veel liefhebbers van de film een plezier doen. 
Dit keer 2 films, 1 voor de pauze en 1 erna. Het lijkt een lange zit, maar ... bezoekers van filmfestivals weten dat de tijd 
voorbijvliegt wanneer je door een film gegrepen wordt. 
Tijdens de pauze genieten we van een heerlijk  buffet, dat in de Man wordt geserveerd. 
 
Beide films spelen in de eerste helft van de 20e eeuw en hebben als thema: hoe ga je om met ingrijpende 
gebeurtenissen, verzet je je er tegen of ga je erin mee.  
Film I: Sunshine (Hongarije 1999, regie István Szabó; speelduur 181 min.: met o.a. Ralph Fiennes, Rozemary Harris. 
De film volgt een joodse familie gedurende 3 generaties, waarbij elke generatie om te overleven voor moeilijke keuzes 
komt te staan. Wanneer Aron en Josefa in een explosie omkomen, trekt hun achtergebleven zoon, Emmanuel, naar 
Boedapest. Hier wordt hij een succesvol zakenman. Hij trouwt met Rose en ze krijgen 2 kinderen. De familie voelt zich 
bedreigd door het antisemitisme en verandert haar naam Sonnenschein in Sors in de hoop niet herkend te worden als 
Joods. Adam bekeert zich zelfs tot het katholicisme.   
Film 2: House of sand (Brazilië, 2005, regie Andrucha Wellington, speelduur 115 min.: met o.a. Fernanda Montenegro, 
Fernande Torres en Ruy Guerra. Drie generaties Braziliaanse vrouwen proberen een leven op te bouwen in de 
woestijn. Het is 1910 als we Áurea met haar echtgenoot Vasco en haar moeder ontmoeten. Na het overlijden van 
Vasco lukt het de zwangere Áurea niet de woestijn te ontvluchten, ze berust uiteindelijk in haar lot. Haar dochter 
verlangt er echter naar de wereld te verkennen. 
The House of Sand werd geregisseerd door de Braziliaan Andrucha Waddington, die ook meewerkte aan het script. 
De hoofdrollen schreef hij speciaal voor zijn vrouw Fernanda Torres en zijn schoonmoeder Fernanda Montenegro. De 
film werd in zijn geheel opgenomen in het Lençóis Maranhenses National Park, een ecosysteem van zandduinen in 
het noordoosten van Brazilië. 

   Datum : zondag 12 januari 2014 
   Tijd: 14:30 - 22:15 uur 
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   Plaats: De Man: grote zaal 
   Kosten: € 37.50 
   Inlichtingen: Marijke Endert, tel. 487908, marijke-endert@hotmail.com 

 

VI  Beweging en Gezondheid 
Yoga met Janna Groos in Oostvoorne   nr. 171 
Mw. J. Groos-Vaandrager 
Janna Groos is een oude bekende van ons en is een levend voorbeeld van hoe je geïnspireerd kunt blijven werken. Zij 
begon al in 1974 bij onze VU met 16 uur yogalessen en geeft nu nog steeds 8 uur per week les. Om dit vak uit te 
oefenen volgde Janna aan de Rotterdamse dansacademie de opleiding voor danspedagoge. 
 
Hatha – Yoga streeft naar het bereiken van een evenwicht tussen lichaam en geest door een uitgebalanceerd systeem 
van lichaamshoudingen gekoppeld aan adembeheersing. De yoga-houdingen (asana’s) maken het lichaam soepeler 
en krachtiger. De manier waarop de houdingen worden uitgevoerd geeft adembewustzijn en in een meer gevorderd 
stadium adembeheersing. In de Hatha – Yoga staat de adem centraal, omdat de adem, volgens de oude yogateksten, 
de verbinding vormt tussen lichaam en geest. Door adembeheersing krijgt u meer controle over uw denken en 
emoties. Dit stelt u in staat stress – situaties beter het hoofd te bieden. N.B. Cursisten die vorig jaar meegedaan 
hebben gaan automatisch verder tenzij ze schriftelijk opgezegd hebben. 
 
Wij verzoeken u, bij belangstelling, u in te schrijven bij de begeleidster van de Yoga. 

   Data : 30 lessen op donderdag vanaf 5 september 2013 
   Tijd: 19:00 - 20:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 150.00 voor leden; voor niet-leden € 159.00 
   Inlichtingen: Anneke Ottevanger-Bolwidt, tel. 485458, anneke.ottevanger.bolwidt@gmail.com 

 
   Nr. 172; 30 lessen op donderdag vanaf 5 september 2013. Tijd: 20:00 - 21:00 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  
   Nr. 173; 30 lessen op dinsdag vanaf 3 september 2013. Tijd: 09:00 - 10:00 uur.  Plaats: De Meander, 

Vlinderslag 3, Oostvoorne.  
   Nr. 174; 30 lessen op dinsdag vanaf 3 september 2013. Tijd: 10:00 - 11:00 uur.  Plaats: De Meander, 

Vlinderslag 3, Oostvoorne.  
Yoga met Janna Groos in Rockanje   nr. 175 
Mw. J. Groos-Vaandrager -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Hatha – Yoga streeft naar het bereiken van een evenwicht tussen lichaam en geest door een uitgebalanceerd systeem 
van lichaamshoudingen gekoppeld aan adembeheersing. De yoga-houdingen (asana’s) maken het lichaam soepeler 
en krachtiger. De manier waarop de houdingen worden uitgevoerd geeft adembewustzijn en in een meer gevorderd 
stadium adembeheersing. In de Hatha – Yoga staat de adem centraal, omdat de adem, volgens de oude yogateksten, 
de verbinding vormt tussen lichaam en geest. Door adembeheersing krijgt u meer controle over uw denken en 
emoties. Dit stelt u in staat stress – situaties beter het hoofd te bieden. N.B. Cursisten die vorig jaar meegedaan 
hebben gaan automatisch verder tenzij ze schriftelijk opgezegd hebben. 
 
Wij verzoeken u, bij belangstelling, u in te schrijven bij de begeleidster van de Yoga. 

   Data : 30 lessen op dinsdag vanaf 3 september 2013 
   Tijd: 18:45 - 19:45 uur 
   Plaats: De Merel, Dwarsweg 23, Rockanje 
   Kosten: € 150.00 voor leden; voor niet-leden € 159.00 
   Inlichtingen: Anneke Ottevanger-Bolwidt, tel. 485458, anneke.ottevanger.bolwidt@gmail.com 

 
   Nr. 176; 30 lessen op dinsdag vanaf 3 september 2013. Tijd: 19:45 - 20:45 uur.  Plaats: De Merel, 

Dwarsweg 23, Rockanje.  
   Nr. 177; 30 lessen op donderdag vanaf 5 september 2013. Tijd: 09:00 - 10:00 uur.  Plaats: De Merel, 

Dwarsweg 23, Rockanje.  
   Nr. 178; 30 lessen op donderdag vanaf 5 september 2013. Tijd: 10:00 - 11:00 uur.  Plaats: De Merel, 

Dwarsweg 23, Rockanje.  
Yoga met Femke van 't Hof in Oostvoorne   nr. 179 
Mw.  F. van 't Hof 
Femke van ’t Hof is yoga en meditatiedocent. Zij volgde de 4-jarige opleiding voor yogadocent bij Samsara in 
Bilthoven. Daarnaast is ze natuurgeneeskundige en masseuse. Zij volgde de 5-jarige opleiding tot 
Natuurgeneeskundige in Arnhem, heeft een eigen praktijk en begeleidt vastenkuren in de Ardennen. 
 
Hatha – Yoga streeft naar het bereiken van een evenwicht tussen lichaam en geest door een uitgebalanceerd systeem 
van lichaamshoudingen gekoppeld aan adembeheersing. De yoga-houdingen (asana’s) maken het lichaam soepeler 
en krachtiger. De manier waarop de houdingen worden uitgevoerd geeft adembewustzijn en in een meer gevorderd 
stadium adembeheersing. In de Hatha – Yoga staat de adem centraal, omdat de adem, volgens de oude yogateksten, 
de verbinding vormt tussen lichaam en geest. Door adembeheersing krijgt u meer controle over uw denken en 
emoties. Dit stelt u in staat stress – situaties beter het hoofd te bieden. N.B. Cursisten die vorig jaar meegedaan 
hebben gaan automatisch verder tenzij ze schriftelijk opgezegd hebben. 
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Wij verzoeken u, bij belangstelling, u in te schrijven bij de begeleidster van de Yoga. 

   Data : 30 lessen op maandag vanaf 2 september 2013 
   Tijd: 09:30 - 10:30 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 150.00 voor leden; voor niet-leden € 159.00 
   Inlichtingen: Anneke Ottevanger-Bolwidt, tel. 485458, anneke.ottevanger.bolwidt@gmail.com 

 
   Nr. 180; 30 lessen op maandag vanaf 2 september 2013. Tijd: 10:30 - 11:30 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  
   Nr. 181; 30 lessen op woensdag vanaf 4 september 2013. Tijd: 18:30 - 19:30 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  
   Nr. 182; 30 lessen op woensdag vanaf 4 september 2013. Tijd: 19:30 - 20:30 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  
Meditatie en Mindfulness met Femke van 't Hof in Oostvoorne   nr. 183 
Mw.  F. van 't Hof -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Mindfulness is een ander woord voor aandacht. Het betekent bewust aandacht geven aan dit moment. De wereld is vol 
met informatie en activiteiten. Zowel de wereld om ons heen als onze binnenwereld. Gedachten en gevoelens dringen 
zich onophoudelijk aan ons op. Dit kan veel onrust geven. Door meditatie en mindfulness leert u deze gedachtestroom 
tot rust te brengen, u wordt meer ontspannen en u kunt beter het huidige moment beleven. Het geeft meer zelfkennis, 
minder stress en vermoeidheid, meer innerlijke rust en concentratie, maar ook meer plezier, creativiteit en harmonie. 
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken: mindfulness oefeningen, zit-lig-en loopmeditatie, geleide 
meditatie, concentratiemeditatie en ontspannende oefeningen. De lessen zijn niet fysiek zoals bij Yoga, we zullen 
vooral zitten, liggen en soms staan. Als u het moeilijk vindt om op de grond te zitten, kunnen de oefeningen ook 
worden uitgevoerd op een stoel. 

   Data : 30 lessen op woensdag vanaf 4 september 2013 
   Tijd: 20:30 - 21:30 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Anneke Ottevanger-Bolwidt, tel. 485458, anneke.ottevanger.bolwidt@gmail.com 

 
Tai Chi   nr. 184 
Dhr.  P. van der Krogt 
Paul van der Krogt beoefent al ruim 16 jaar Tai Chi. Hij volgde lessen bij bekende grootmeesters en geeft sinds 2005 
lessen en workshops bij bedrijven en instellingen. Paul heeft twee reizen door China gemaakt. Beoefende daar Tai Chi 
en leerde de Chinese taal lezen, spreken en schrijven.  'The Art of Positive Thinking' is de rode draad in zijn 
levensfilosofie 
 
In de huidige Westerse wereld wordt Tai Chi gezien als een choreografie van mooie langzame bewegingen. Veel 
aspecten blijven vaak onderbelicht en worden afgedaan als zweverig of niet iets dat doeltreffend is. Niets is minder 
waar. Tai Chi is rond 1300 ontwikkeld als een perfecte vorm van zelfverdediging, waarbij totaal geen fysieke kracht 
gebruikt wordt. Andere zeer belangrijke aandachtspunten zijn het versterken van je zelfbewustzijn en bevorderen van 
een gezond leven. 
 
In de komende cursus leert u o.a. de eenvoudige 24-vorm Yangstijl en het toepassen van de Tai Chi als 
zelfverdediging. Paul laat je je eigen energievelden voelen in 'De Onbuigzame Arm' en 'Magnetische Handen'. Met het 
thema 'The art of PoSiTiVe ThInKiNg' krijg je weer energie, verhoog je je WAUW-factor, krijg je een schouderklopje en 
een stevig applaus van jezelf. Je gaat beleven dat Tai Chi iets heel anders is dan je denkt en dát voel je. 

   Data : 10 lessen op dinsdag vanaf 17 september 2013 
   Tijd: 19:00 - 20:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 70.00 voor leden; voor niet-leden € 79.00 
   Inlichtingen: Anneke Ottevanger-Bolwidt, tel. 485458, anneke.ottevanger.bolwidt@gmail.com 

 
   Nr. 185; 10 lessen op dinsdag vanaf 17 september 2013. Tijd: 20:00 - 21:00 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  
   Nr. 186; 10 lessen op dinsdag vanaf 14 januari 2014. Tijd: 19:00 - 20:00 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  
   Nr. 187; 10 lessen op dinsdag vanaf 14 januari 2014. Tijd: 20:00 - 21:00 uur.  Plaats: De Man, Burg. 

Letteweg 30, Oostvoorne.  

V   Computervaardigheden 
Kennismaken met de iPad   nr. 191 
Dhr. Chr. van Bremen 
Christiaan van Bremen is al 8 jaar onze docent voor de diverse computercursussen. Hij staat bekend om zijn rustige 
manier van uitleggen en het vele geduld dat hij heeft met ouderen die zich voor het eerst achter de computer wagen. 
 
De cursus Kennismaken met de iPad (niet voor andere tablets) is bedoeld voor wie wat huiverig is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen of de stap in de digitale wereld nog niet heeft gemaakt. In twee bijeenkomsten  van drie 
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uur wordt u de hardware (de weinige tastbare toeters en bellen) van de iPad uitgelegd, wordt met uitleg verbinding 
gemaakt met wifi, aan de hand van een programma geoefend hoe met het aanraakscherm te werken. Verder wordt de 
toepassing van de thuisknop duidelijk gemaakt, het resetten van programma’s,  de geheel andere manier dan bij 
Windows van selecteren, knippen, kopiëeren en plakken van teksten. Hiermee leert u de basisfuncties van de iPad 
kennen en wordt u klaargestoomd om te kunnen internetten en mailen, er een boek of uw krant op te lezen of om een 
ontspannend spelletje op de iPad te doen. Per 2 deelnemers is een iPad beschikbaar. 

   Data : 2 lessen op woensdag vanaf 9 oktober 2013 
   Tijd: 09:00 - 12:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 42.50 voor leden; voor niet-leden € 51.50 
   Inlichtingen: Dorien Rozemulder, tel. 484108 

 
Werken met de iPad   nr. 192 
Dhr. Chr. van Bremen -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
In de cursus werken met de iPad wordt verder ingegaan op de mogelijkheden die de iPad biedt. De cursist wordt 
verwacht al enigszins thuis te zijn met zijn iPad en dus zelf een iPad te hebben. De functies van de iPad om te 
internetten en e-mailen worden verder uitgediept. Daarnaast wordt mede afhankelijk van de belangstelling van de 
cursisten aandacht besteed aan de verschillende programma’s als de agenda, facetime, foto en film en aan wat de 
appstore zoal te bieden heeft. 

   Data : 2 lessen op woensdag vanaf 20 november 2013 
   Tijd: 09:00 - 12:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 42.50 voor leden; voor niet-leden € 51.50 
   Inlichtingen: Dorien Rozemulder, tel. 484108 

 

III Talen 
Conversatie Engels   nr. 201 
Dhr.  S.T.  Wellock 
Steve Wellock woont  nu al weer acht  jaar in onze gemeente. Hoewel hij al 29 jaar weg is uit Engeland weet hij van 
allerlei Engelse gewoonten, ontwikkelt hij zelf het lesmateriaal en haalt overal lesonderwerpen vandaan. Ook geeft hij 
coaching en Engelse les bij bedrijven in de havens van Rotterdam zoals Keppel Verolme, Akzo Nobel, Huntsman en 
APM. Het is boeiend om van hem les te krijgen. 
 
Wij zijn blij u weer een nieuw seizoen Engelse conversatie aan te kunnen bieden. Onze leraar, Steve Wellock geeft 
deze lessen al enkele jaren met succes en ook het volgend seizoen belooft wederom heel boeiend te zijn. Wij gaan 
verder met het cursusboek waarmee wij vorige jaar waren begonnen. Daarnaast wordt er ook weer volop gebruik 
gemaakt van improvisatie en Engelstalig lesmateriaal zoals kranten, radio en televisieprogramma’s. 
Minstens de helft van de les wordt gebruikt voor open discussie, waar ook veel ruimte is voor eigen inbreng en 
suggesties. 
De voertaal van de lessen is Engels en een redelijke kennis van het Engels is vereist, liefst op Intermediate niveau 
(d.w.z. B1 op de Common European Framework schaal). Het huiswerk bestaat uit het zoeken en vertalen van 
berichten uit plaatselijke of Engelse kranten en tijdschriften, gedichten, radio en televisie programma’s 

   Boeken: :  “Face2face” Intermediate Student’s Book, (aut. Chris Redston & Gillie Cunningham, uitgev. 
Cambridge University Press, ISBN 9780521603362 € 24,99) 

   Data : 20 lessen op donderdag vanaf 3 oktober 2013 
   Tijd: 09:30 - 11:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 210.00 voor leden; voor niet-leden € 219.00 
   Inlichtingen: Cisca de Haan, tel. 402630,  cisca.de.haan@hotmail.com 

 
Business Engels   nr. 202 
Dhr.  S.T.  Wellock -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Wij gaan dit seizoen beginnen met een nieuwe reeks lessen Business Engels. Ook dit keer met onze "native speaker" 
Steve Wellock, die deze cursus weer in zijn  pakket heeft opgenomen. Het wordt een cyclus van 20 lessen. De nadruk 
van deze lessen zal liggen op het dagelijkse gebruik van het Engels in de werksituatie. Het leren maken van e-mails, 
het voeren van telefoongesprekken en het opstellen van verschillende soorten brieven in het kader van de interne-en 
externe communicatie op kantoor en onderweg. Een redelijke kennis van het Engels is vereist, liefst op Intermediate 
niveau (dwz B1 op de Common European Framework schaal) Er zal ondermeer sprake zijn van improvisatie waarbij 
verschillende mogelijke situaties worden uitgespeeld en besproken. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van e-
mail en andere teksten van de studenten zelf. 

   Boeken: “In Company” second edition Intermediate student’s book,( aut. Mark Powell, Macmillan ISBN 
9780230717145, prijs € 34,98) 

   Data : 20 lessen op donderdag vanaf 3 oktober 2013 
   Tijd: 20:00 - 21:30 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 250.00 voor leden; voor niet-leden € 259.00 
   Inlichtingen: Cisca de Haan, tel. 402630,  cisca.de.haan@hotmail.com 
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Frans beginners   nr. 203 
Mw. M.H. van Wijk-Bessone 
De VU Westvoorne is verheugd u dit jaar de Franse taal op verschillende niveaus aan te kunnen bieden. De lessen 
worden gegeven door Marie-Hélène van Wijk-Bessone, geboren en opgegroeid in Frankrijk. Zij woont nu al ruim 20 
jaar in Nederland en geeft sinds 1997 lessen aan volwassenen, o.a. aan de VU in Spijkenisse en in Rotterdam aan het 
instituut Business Talen en sinds meerdere jaren met veel enthousiasme aan onze VU. 
 
Wanneer u altijd al de wens hebt gehad om aan Franse les te beginnen dan is hier de mogelijkheid om met deze taal 
aan de slag te gaan. Een echte beginnerscursus waarbij de ervaren docente naast de grammatica ook een aanzet tot 
spreken geeft. U zult zien, na 25 lessen van ijverig studeren en huiswerk maken, kunt u uw vakantie in Frankrijk vol 
vertrouwen tegemoet zien. Tot spoedig, à bientôt. 

   Boeken: C’est bien ça deel 1 (nieuw) tekstboek ISBN 9789001402884 en werkboek ISBN 9789001402877 ( 
€ 33,95 per stuk ). 

   Data : 25 lessen op dinsdag vanaf 1 oktober 2013 
   Tijd: 19:00 - 20:15 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Frans 2e jaar.   nr. 204 
Mw. M.H. van Wijk-Bessone -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Deze cursus gaat verder waar Frans 1 gebleven is. Heeft u al enige basiskennis van de Franse taal dan kunt u bij 
deze cursus instromen.  
Tijdens deze cursus geeft de ervaren docente naast de grammatica ook veel aandacht aan de spreekvaardigheid. Uw 
inzet is belangrijk: rekent u op zo’n 2 uur huiswerk per week. 

   Boeken: C’est bien ça deel 1 Tekstboek ISBN 9789001402884 én werkboek ISBN 9789001402877 beiden € 
33,95 

   Data : 25 lessen op dinsdag vanaf 1 oktober 2013 
   Tijd: 20:30 - 21:45 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Frans gevorderd   nr. 205 
Mw. M.H. van Wijk-Bessone -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
In deze cursus starten we met les 1 uit het tekst- en werkboek. Er wordt veel aandacht besteed aan de 
spreekvaardighed , ook wordt er  dieper ingegaan op de grammatica maar het spreken staat vooral centraal  zodat u  
het  geleerde  in praktijk kunt brengen. Inzet en interesse worden wel van u gevraagd, maar het zal zeker  een 
succesvol jaar worden als we ons gezamenlijk daarvoor inspannen! Ook nieuwe cursisten met een behoorlijke kennis 
van de Franse taal kunnen zich voor deze cursus aanmelden. On vous attend ! 

   Boeken: C’est bien ça deel 2 ( nieuw)tekstboek ISBN 9789001402914 en werkboek ISBN 9789001402921 ( 
€ 33,95 per stuk ). 

   Data : 25 lessen op woensdag vanaf 2 oktober 2013 
   Tijd: 09:00 - 10:15 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Frans Conversatie   nr. 206 
Mw. M.H. van Wijk-Bessone -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Deze lessen zijn bedoeld voor die cursisten die een behoorlijke kennis van de grammatica hebben en zich aardig in 
het Frans kunnen redden. Indien nieuw bij deze cursus, kunt u uw vaardigheid laten beoordelen door de docent.  
D.m.v. teksten en onderwerpen, door de docent en door de cursisten aangereikt, is het de bedoeling de 
spreekvaardigheid op een “hoger peil”te krijgen. 

   Data : 20 lessen op woensdag vanaf 2 oktober 2013 
   Tijd: 10:30 - 12:00 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 210.00 voor leden; voor niet-leden € 219.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Spaans 3e jaar   nr. 207 
Mw.  M.  Arnau Cordoba 
Mercedes Arnau Cordoba is van Spaanse afkomst. Zij woonde meer dan 17 jaar in Madrid. Mw. Arnau Cordoba is 
gediplomeerd docente Spaans, in het bezit van het diploma D.E.L.E.(Diploma voor Spaans als vreemde taal) "Instituto 
de Cervantes" te Utrecht. Sinds 2005 geeft zij met veel enthousiasme Spaanse les aan de VU Westvoorne. Daarnaast 
leidt zij haar eigen Vormgevingsbureau ‘Mercedes Arnau Lifestyle’. 
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Het niveau komt weer een stapje hoger te liggen. We gaan enthousiast verder met het boek en bijbehorende werkboek 
van vorig jaar. Nieuwe cursisten met basiskennis van het Spaans kunnen zich aansluiten bij deze groep. De 
genoemde lesboeken dient u zelf aan te schaffen. Wacht u met bestellen tot u bericht krijgt dat de cursus doorgaat. 

   Boeken: Pasaporte Nivel A1. Libro del alumno, Auteur: Begona Llovet, ISBN 139783060300556.Pasaporte 
Nivel A1. Libro de ejercicios met CD. Auteur Justo Munoz, ISBN 139783060300518 

   Data : 25 lessen op maandag vanaf 30 september 2013 
   Tijd: 20:15 - 21:30 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 
Spaans voor vergevorderden   nr. 208 
Mw.  M.  Arnau Cordoba -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Een inspirerende cursus Spaans voor ver-gevorderden. In deze cursus is er veel aandacht voor de actuele taal, het 
spreken en lezen. 

   Boeken: Caminos Nieuw 2. Tekstboek ISBN 9789054515845. Werkboek +audio 1-cd  ISBN 
9789054515869 

   Data : 25 lessen op maandag vanaf 30 september 2013 
   Tijd: 19:00 - 20:15 uur 
   Plaats: De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Gerda Wijgerse, tel. 482013 

 

VII  Creatieve vorming (Het Dorpshuis) 
De kunst van het digitaal fotograferen - vervolgcursus   nr. 401 
Dhr. K. Jurgens 
Kees Jurgens fotografeert al vele jaren. Hij heeft het echte doka (donkere kamer) werk nog gedaan. De digitale 
fotografie biedt hem, voor zowel het camera- als het ‘doka’werk, oneindige perspectieven. Die wil hij graag met u 
delen. Vanaf 2007 heeft hij met veel succes verschillende cursussen digitale fotografie voor de VU Westvoorne 
verzorgd. 
 
Deze cursus is een vervolg op de succesvolle basiscursus "De kunst van digitaal fotograferen" en is bedoeld voor de 
wat gevorderde amateurfotograaf met basiskennis digitale fotografie en eenvoudige beeldbewerking. 
De cursusopzet is een mix van het opfrissen van de theoretische en praktische basiskennis, bespreking van foto’s en 
samenwerken aan opdrachten. Twee van de acht bijeenkomsten gaan wij met de groep op stap om foto’s te maken: 
vestingwallen van Hellevoetsluis en diergaarde Blijdorp (datum en tijd met elkaar te bepalen; entrée Blijdorp voor eigen 
rekening).  
De volgende thema’s komen aan bod: 
Optimaal belichten, landschapsfotografie, flitslicht, portretfotografie en macro- en close-upfotografie. Eventueel kunnen 
aanvullende thema’s worden gekozen. 
 
Wat heeft u nodig? 
Bij voorkeur een reflexcamera, anders een systeemcamera, of uitgebreide (handmatig in te stellen) compactcamera. 
Zo mogelijk verschillende objectieven, een statief en externe flitser. 
Een PC of laptop i.v.m. het bewaren, bewerken en verzenden van de foto’s. 

   Data : 8 lessen op maandag vanaf 9 september 2013 
   Tijd: 19:00 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 103.00 voor leden; voor niet-leden € 112.00 
   Inlichtingen: Johan Baatenburg de Jong, tel. 484386,  j.jongbaat@gmail.com 

 
Nana's maken   nr. 408 
Dhr. J. Baatenburg de Jong 
Johan Baatenburg de Jong heeft vele jaren lesgegeven in het voortgezet onderwijs in de vakken beeldende 
vorming/culturele vorming. 
 
In deze cursus maakt u van gipsverband een vrolijke vrouwenfiguur in de ruimte. Een Nana is een expressief en in 
felle kleuren beschilderd vrouwenbeeld. Hoewel de Nana’s over het algemeen behoorlijk opgeblazen zijn, lijken ze zich 
lichtvoetig en vrolijk door de wereld te bewegen. Deze vrouwen gaan voor niemand opzij en fleuren de wereld op. De 
Franse kunstenares Niki de St. Phalle (1930-2002) werd in de jaren zestig van de vorige eeuw wereldberoemd met het 
ontwerpen en maken van Nana’s. 
Aan het eind van de cursus gaat u met een zelfgemaakte nana naar huis, weet u iets af van de opbouw van het 
menselijk lichaam, beweging en de toepassing van kleur.  
Het cursusgeld is inclusief materiaal- en gereedschapskosten. 

   Data : 4 workshops op maandag vanaf 4 november 2013 
   Tijd: 19:30 - 21:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 52.00 voor leden; voor niet-leden € 61.00 
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   Inlichtingen: Johan Baatenburg de Jong, tel. 484386,  j.jongbaat@gmail.com 
 
Kleur en kleding   nr. 410 
Mw. M. Stamperius 
Marleen de Vries- Stamperius is image consultant en gespecialiseerd in kleur- en kledingadviezen. Zij verzorgt advies 
op maat en geeft workshops in kleine groepen over kleur, kleding en garderobeplanning. 
 
Een kleuranalyse stelt u in staat om uw eigen kleuren te leren kennen en toe te passen. Iemand die zijn beste kleuren 
draagt, heeft een sterkere uitstraling, oogt jonger en vitaler. Iedere deelnemer krijgt een mini-analyse en ontvangt een 
eigen kleurenkaartje. 

   Datum : woensdag 16 oktober 2013 
   Tijd: 19:30 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 25.00 
   Inlichtingen: Marleen Stamperius, tel: 480475 

 
Zijden Sjaal schilderen   nr. 412 
Mw.  L de Keijzer 
Liane de Keijzer komt uit Molenaarsgraaf, waar ze een eigen lesruimte heeft. Ze is erg creatief en vindt het heerlijk 
nieuwe materialen te verkennen en zoveel mogelijk technieken onder de knie te krijgen. Het liefst gebruikt ze 
materialen waar ze niet voor bedoeld zijn. 
 
Hoe  leuk  is  het  om  zelf  een  zijden sjaal te ontwerpen en te beschilderen. ‘s  Morgens  beginnen  met  een  witte 
zijden sjaal en een paar uur later naar huis gaan met een creatie in de door u gekozen kleuren. Met  behulp van verf, 
zout en een heet strijkijzer zit het patroon er blijvend op. Daarna kunt u u erover  verbazen  hoe  verschillend ze 
allemaal geworden zijn. De prijs is inclusief alle materialen. 

   Datum : dinsdag 5 november 2013 
   Tijd: 09:30 - 12:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 32.50 
   Inlichtingen: Dorien Rozemulder, tel. 484108 

 
Creatief met stukjes fietsband   nr. 413 
Mw.  L de Keijzer -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Onbegrensde mogelijkheden met stukjes fietsband, van sieraden, dierfiguren, kunst en nog veel meer. Wij beperken 
ons tot de eerste 3.  Opdat de docente de juiste materialen mee kan brengen is het de bedoeling dat u van te voren 
een keuze maakt. U kunt hiervoor kijken op onze website of langs komen in het Dorpshuis op 5 november tijdens de 
cursus sjaals schilderen. Alle materialen zijn in de prijs inbegrepen. 

   Datum : donderdag 3 april 2014 
   Tijd: 09:30 - 12:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 22.50 
   Inlichtingen: Dorien Rozemulder, tel. 484108 

 
Inloopochtend miniatuurbouw   nr. 414 
Op woensdagochtend, om de week, is er een inloopochtend poppenhuis- / miniatuurbouw. Een vaste kern, die de 
afgelopen jaren de cursus miniatuurbouw volgde, deelt haar kennis met iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd 
is. Meestal  wordt bij aanvang, na onderling overleg, een thema bepaald met het doel dit te exposeren in de dorpskerk 
van Oostvoorne.  

   Datum : woensdag 11 september 2013 
   Tijd: 09:15 - 11:15 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 3.50 
   Inlichtingen: Liesbeth Schotel, tel.: 485266 

 
Creoolse keuken   nr. 415 
Mw.  R.  Rambaran 
Mw. Radha Rambaran heeft een toko in Hellevoetsluis, waar zij allerlei bijzondere gerechten en ingrediënten verkoopt. 
 
Dit jaar geeft Radna 3 workshops die de Surinaamse keuken verkennen.  In Suriname leven veel verschillende 
culturen die grote invloeden uitoefenen op de zeer gevarieerde exotische Surinaamse keuken. Enkele bekende 
gerechten  zijn roti, BB en R (bruine bonen met rijst) en bara (Hindoestanen), sauto en Javaanse kip (Javanen), pom 
en pastei (Creolen) en tjauw min en nasi (Chinesen).  
 
In deze workshop  koken we gerechten uit de Creoolse keuken.  
 
Deze workshop is een leuke manier om in een kleine groep kennis te maken met deze keuken. Zoals gebruikelijk eten 
wij gezamenlijk de bereide gerechten op. 

   Datum : vrijdag 18 oktober 2013 
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   Tijd: 19:00 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 45.00 
   Inlichtingen: Debby Pieterse, tel: 06-44219876 

 
Surinaamse feestgerechten   nr. 416 
Mw.  R.  Rambaran -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
In deze workshop  koken we gerechten die bij feestelijke gelegenheden worden geserveerd. 

   Datum : vrijdag 13 december 2013 
   Tijd: 19:00 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 45.00 
   Inlichtingen: Debby Pieterse, tel: 06-44219876 

 
Surinaamse paaskeuken   nr. 417 
Mw.  R.  Rambaran -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
In deze workshop  koken we gerechten die in Suriname tijdens Pasen worden geserveerd. 

   Datum : vrijdag 4 april 2014 
   Tijd: 19:00 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 45.00 
   Inlichtingen: Debby Pieterse, tel: 06-44219876 

 
Portret/model tekenen/schilderen   nr. 421 
Mw.  A.  Rosendaal 
Angeline Rosendaal is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in 1986 in Rotterdam. Sindsdien geeft ze 
teken-en schilderlessen in Spijkenisse en Oostvoorne. Ze heeft heel wat exposities op haar naam staan en is nog altijd 
actief als beeldend kunstenaar. Haar vrije werk (acryl-en olieverfschilderijen) gaat uit van de natuur en mensfiguren. 
Ze maakt ook portretten, veelal in opdracht. Haar web-site: www.angelinerosendaal.nl 
 
Door middel van portret- en modelstudies gaat Angeline Rosendaal u mensen leren tekenen. Het menselijk lichaam 
heeft een grote verscheidenheid aan vormen waarvan verschillende aspecten aan bod komen: het mensenlijke figuur, 
de beweging in het figuur, het gezicht, handen en voeten. Ook leert u hoe ogen, neus en mond op een bepaalde 
manier een plaats hebben in het gezicht. Enige basiskennis is voor deze cursus van belang. Er kan met allerlei teken- 
en schildermateriaal gewerkt worden. De cursusprijs is incl. vergoeding model, maar excl. materiaal. Voor het werk 
van de docente kijkt u op haar website. 

   Data : 12 lessen op maandag vanaf 16 september 2013 
   Tijd: 09:15 - 11:15 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 165.00 voor leden; voor niet-leden € 174.00 
   Inlichtingen: Coquille Belien tel: 0181-485633 

 
   Nr. 422; 12 lessen op maandag vanaf 6 januari 2014.  

Portret/model tekenen/schilderen   nr. 423 
Mw.  A.  Rosendaal -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Door middel van portret- en modelstudies gaat Angeline Rosendaal u mensen leren tekenen. Het menselijk lichaam 
heeft een grote verscheidenheid aan vormen waarvan verschillende aspecten aan bod komen: het mensenlijke figuur, 
de beweging in het figuur, het gezicht, handen en voeten. Ook leert u hoe ogen, neus en mond op een bepaalde 
manier een plaats hebben in het gezicht. Enige basiskennis is voor deze cursus van belang. Er kan met allerlei teken- 
en schildermateriaal gewerkt worden. De cursusprijs is incl. vergoeding model, maar excl. materiaal. Voor het werk 
van de docente kijkt u op haar website. 

   Data : 10 lessen op vrijdag vanaf 20 september 2013 
   Tijd: 09:15 - 11:15 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 142.00 voor leden; voor niet-leden € 151.00 
   Inlichtingen: Coquille Belien tel: 0181-485633 

 
   Nr. 424; 10 lessen op vrijdag vanaf 10 januari 2014.  

Tekenen/schilderen op dinsdagavond   nr. 425 
Mw.  J.  Smolarz 
Joanna Smolarz heeft in Polen haar opleiding genoten aan de Jan Matejko Kunstacademie en Pedagogische studie in 
Krakau. Vervolgens studeerde ze schilderkunst en grafische technieken aan de Universiteit van Sevilla, Spanje. 
Joanna’s schilderijen en grafische werken werden  in vele galerijen in Polen en Spanje tentoongesteld en verkocht.  Zij 
beheerst de volgende technieken: acryl, olieverf, pastel, aquarel, (kleur)potlood, inkt, houtskool en gemengde 
technieken. 
 
Joanna geeft teken- en schilderbegeleiding aan deelnemers van verschillend niveau, die hun talenten verder willen 
ontwikkelen. Het is ook mogelijk om andere technieken te leren en toe te passen. Iedereen krijgt de begeleiding die 
past bij zijn/haar niveau en wens. 
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   Data : 12 lessen op dinsdag vanaf 17 september 2013 
   Tijd: 19:30 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 122.00 voor leden; voor niet-leden € 131.00 
   Inlichtingen: Joanna Smolarz, tel.: 0623043885 

 
   Nr. 426; 12 lessen op dinsdag vanaf 7 januari 2014. Tijd: 19:30 - 21:30 uur.  Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 

9A, Oostvoorne.  
Tekenen en schilderen op donderdagmorgen   nr. 427 
Mw.  J.  Smolarz -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Joanna geeft teken- en schilderbegeleiding aan deelnemers van verschillend niveau, die hun talenten verder willen 
ontwikkelen. Het is ook mogelijk om andere technieken te leren en toe te passen. Iedereen krijgt de begeleiding die 
past bij zijn/haar niveau en wens. 

   Data : 12 lessen op donderdag vanaf 19 september 2013 
   Tijd: 09:15 - 11:15 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 122.00 voor leden; voor niet-leden € 131.00 
   Inlichtingen: Joanna Smolarz, tel.: 0623043885 

 
   Nr. 428; 12 lessen op donderdag vanaf 9 januari 2014.  

Tekenen en schilderen voor beginners op donderdagavond   nr. 429 
Mw.  J.  Smolarz -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Deze cursus  is bedoeld voor mensen met geen of weinig ervaring, die hun creatieve vermogens  willen ontdekken en 
ontwikkelen. Het kan ook een goede kans zijn om "terug naar de basis" te gaan voor mensen die al langer creatief 
bezig zijn. 
De cursus omvat twee hoofdgebieden van de kunst: tekenen en schilderen. Studenten beginnen met eenvoudige 
basisoefeningen, en geleidelijk breiden ze hun vaardigheden uit naar het volgende niveau. 
Tijdens de cursus zullen de cursisten onderwerpen oefenen zoals lijn, contour, schaduw, proporties, perspectief, kleur, 
kleuren mengen en compositie. Studenten leren ook elementaire  teken-en schilderstechnieken en het juiste gebruik 
van de materialen, zoals potlood, houtskool, pastel, aquarel, acrylverf en andere. Studenten leren basistechnieken, 
zoals potlood, houtskool, pastel, aquarel, acrylverf, ze leren het juiste gebruik van materialen en ze maken kennis met 
verschillende onderwerpen in  de  kunst, zoals (o.a.) portret, stilleven en landschap.In één zin: "Tekenen en Schilderen 
voor beginners" is een gevarieerde en interessante cursus die de deuren openmaakt van de kunstwereld voor 
iedereen. 

   Data : 10 lessen op donderdag vanaf 19 september 2013 
   Tijd: 19:30 - 21:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 100.00 voor leden; voor niet-leden € 109.00 
   Inlichtingen: Joanna Smolarz, tel.: 0623043885 

 
   Nr. 430; 12 lessen op donderdag vanaf 9 januari 2014.  

Workshop Vormen in steen, van hard tot zacht   nr. 461 
Mw. N. Boerma 
Nell Boerma, beeldhouwer in Capelle aan den IJssel. Zij is met beeldhouwen in steen begonnen op de Vrije Academie 
in Rotterdam en leerde daarnaast bij de Belgische beeldhouwster Annie Andriessen het vak. Zij bewerkt harde en 
zachte steensoorten - zie haar website www.ateliernellboerma.nl. Haar sculpturen zijn regelmatig te zien op exposities 
en kunstmanifestaties. Met veel enthousiasme geeft zij in Capelle en Oostvoorne al vele jaren les aan iedereen die de 
wereld van de steen wil gaan ontdekken: een geweldige ervaring die blijft boeien! 
 
Deze workshops zijn inclusief lunch en u kunt zich per dag inschrijven. Om een beeld helemaal af te ronden zult u 
meer dan één dag nodig heben. U bewerkt de ruwe steen tot een vorm die u wenst en die de steen zelf wil vrijgeven. 
Het samenspel daartussen is een boeiend proces met verrassende resultaten. De steensoorten zijn mergel, 
speksteen, serpentijn en albast. De gekozen steen wordt bewerkt met rasp, vijl of schuurpapier. De cursusprijs is 
inclusief lunch en exclusief steen- en gereedschapskosten. De steen wordt per kiloprijs verrekend. Het gereedschap is 
aanwezig a € 1,50 per dag. 
 
Data waarvoor u kunt inschrijven: 27 sept., 1 okt., 8 nov., 12 nov., 10 dec., 13 dec. 2013; 7 febr., 11 febr., 14 mrt .,18 
mrt., 18 april en 22 april 2014. 

   Datum : vrijdag 27 september 2013 
   Tijd: 09:45 - 15:30 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 40.00 
   Inlichtingen: Joyce Doedens, tel: 0181-482608 

 
   Nr. 462; dinsdag 1 oktober 2013.  
   Nr. 463; vrijdag 8 november 2013. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 464; dinsdag 12 november 2013. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 465; dinsdag 10 december 2013.  
   Nr. 466; vrijdag 13 december 2013. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 467; vrijdag 7 februari 2014. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
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   Nr. 468; dinsdag 11 februari 2014. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 469; vrijdag 14 maart 2014. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 470; dinsdag 18 maart 2014. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 471; vrijdag 18 april 2014. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 
   Nr. 472; dinsdag 22 april 2014. Tijd: 09:45 - 15:30 uur. 

Koken op afspraak   nr. 601 
Mw. D. Pieterse  en dhr. C. de Vries 
Debby Pieterse heeft jarenlang een cateringbedrijf gehad en is een allrounder in de keuken. Cees de Vries heeft zich 
in Italië gespecialiseerd in de Mediterrane keuken; tevens volgt hij kookworkshops, recent nog in De Librije. 
 
Wilt u met een eigen groep komen koken? Kies een thema: Italiaans, tapas, desserts of verras ons met uw idee. De 
grootte van de groep is minimaal 8 en maximaal 14 personen. Lesduur 2,5 uur. Datum en tijd in overleg. 

   Datum :   
   Tijd: zie tekst 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 42.50 
   Inlichtingen: Debby Pieterse, tel: 06-44219876 

 

VIII Jeugdactiviteiten (Het Dorpshuis) 
Themakoken voor de jeugd: Amerika   nr. 701 
Irma vd Hoek en Cindy Berkhout 
Irma van de Hoek en Cindy Berkhout verzorgen al jarenlang kookcursussen, speciaal voor kinderen. Nog steeds is het 
belangrijk dat de kinderen die zich aanmelden minimaal in groep 6 zitten en zeker boven het fornuis uit komen en in de 
pannen kunnen kijken. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 10 zodat iedereen de kans krijgt om te roeren, 
te mixen en te bakken onder begeleiding. De eerste datum wordt genoemd in het boekje, bij een groter aantal 
aanmeldingen is er één reservedatum. Vol=vol. 
 
Thema Amerika: We vliegen naar de States en dus mag vandaag een XL hamburger niet ontbreken. 

   Datum : maandag 16 september 2013 
   Tijd: 16:00 - 18:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Themakoken voor de jeugd: Sushi   nr. 702 
Irma vd Hoek en Cindy Berkhout -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Een kookworkshop waar je de fijne kneepjes van het vak leert als het om sushi gaat! En ook als  
je niet van vis houdt, rollen wij je zo door de cursus heen……. 

   Datum : maandag 14 oktober 2013 
   Tijd: 16:00 - 18:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Themakoken voor de jeugd: Sinterkerst   nr. 703 
Irma vd Hoek en Cindy Berkhout -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Tijd om ons eens goed voor te bereiden op de feestdagen en om culinair het jaar uit te luiden. 

   Datum : maandag 2 december 2013 
   Tijd: 16:00 - 18:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Thema koken voor de jeugd:  Sushi   nr. 704 
Irma vd Hoek en Cindy Berkhout -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Een kookworkshop waar je de fijne kneepjes van het vak leert als het om sushi gaat! En ook als  
je niet van vis houdt, rollen wij je zo door de cursus heen……. 

   Datum : maandag 20 januari 2014 
   Tijd: 16:00 - 18:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Themakoken voor de jeugd: Valentijn   nr. 705 
Irma vd Hoek en Cindy Berkhout -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Vandaag gaan we koken met liefde. 
Op 14 februari (Valentijnsdag) kunnen jullie dan zelf iemand verrassen met je eigengemaakte  
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hapjes! 
   Datum : maandag 10 februari 2014 
   Tijd: 16:00 - 18:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Thema koken voor de jeugd: Pasen   nr. 706 
Irma vd Hoek en Cindy Berkhout -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Na deze kookworkshop wordt koken met Pasen echt een  E I T J E. 

   Datum : maandag 14 april 2014 
   Tijd: 16:00 - 18:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Taarten maken voor de jeugd: dierentaart   nr. 707 
Mw.  Y.  Dudok 
Yvonne Dudok vond, na een paar keer taarten maken, deze bezigheid zo leuk dat ze er haar hobby van maakte. De 
afgelopen jaren heeft  ze meerdere cursussen en workshops gevolgd om bepaalde technieken en eigenschappen van 
ingrediënten, zoals marsepein, onder de knie te krijgen. Deze hobby wil ze delen. Het is nu de tijd geworden om de 
creaties die te maken zijn met taarten door te geven. 
 
Yvonne wordt geassisteerd door  Gaby Kentie. Er wordt dit seizoen op 3 woensdagmiddagen,  
onafhankelijk van elkaar en verschillend, workshops gegeven aan basisscholieren vanaf groep 6. 
 Hierbij gaan wij een taart maken, eventueel met cups, waarbij de cursist een taart vult die daarna  
bekleed wordt met marsepein en zo mooi mogelijk versierd. Als iemand, afwijkend van het thema, 
 haar of zijn taart anders wil versieren, mag dat. De taart zelf is al gebakken als je komt. Natuurlijk  
krijg je de taart mee  naar huis zodat je thuis iedereen kan verrassen met een heerlijke, maar  
vooral mooie taart. 

   Datum : woensdag 16 oktober 2013 
   Tijd: 14:00 - 16:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Taarten maken voor de jeugd: kersttaart   nr. 708 
Mw.  Y.  Dudok -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Yvonne wordt geassisteerd door  Gaby Kentie. Er wordt dit seizoen op 3 woensdagmiddagen,  
onafhankelijk van elkaar en verschillend, workshops gegeven aan basisscholieren vanaf groep 6. 
 Hierbij gaan wij een taart maken, eventueel met cups, waarbij de cursist een taart vult die daarna  
bekleed wordt met marsepein en zo mooi mogelijk versierd. Als iemand, afwijkend van het thema, 
 haar of zijn taart anders wil versieren, mag dat. De taart zelf is al gebakken als je komt. Natuurlijk  
krijg je de taart mee  naar huis zodat je thuis iedereen kan verrassen met een heerlijke, maar  
vooral mooie taart. 

   Datum : woensdag 18 december 2013 
   Tijd: 14:00 - 16:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 

 
Taarten maken voor de jeugd: wintertaart   nr. 709 
Mw.  Y.  Dudok -  Informatie over de docent vindt u in de kop van een bovenstaande cursus 
Yvonne wordt geassisteerd door  Gaby Kentie. Er wordt dit seizoen op 3 woensdagmiddagen,  
onafhankelijk van elkaar en verschillend, workshops gegeven aan basisscholieren vanaf groep 6. 
 Hierbij gaan wij een taart maken, eventueel met cups, waarbij de cursist een taart vult die daarna  
bekleed wordt met marsepein en zo mooi mogelijk versierd. Als iemand, afwijkend van het thema, 
 haar of zijn taart anders wil versieren, mag dat. De taart zelf is al gebakken als je komt. Natuurlijk  
krijg je de taart mee  naar huis zodat je thuis iedereen kan verrassen met een heerlijke, maar  
vooral mooie taart. 

   Datum : woensdag 29 januari 2014 
   Tijd: 14:00 - 16:00 uur 
   Plaats: Het Dorpshuis, Pinnepot 9A, Oostvoorne 
   Kosten: € 15.00 
   Inlichtingen: Piet Rosier, tel. 484195 
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IX. Cursussen in de Regio 

  
In deze rubriek vestigen wij uw aandacht op cursussen die door Volksuniversiteiten in de regio verzorgd worden en die 
niet in het programma van de VU Westvoorne voorkomen. 
 

V.U. Brielle Postbus 95, 3230 AB Brielle, tel. 415043 (www.volkuniversiteitbrielle.nl) 
Italiaans 
Facebook/Twitter/Instagram/ Linked In 
Bloemschikken Herfst, Kerst en 
Pasen 
Genealogie 
 

Sieraden maken 
Workshop mozaïek 
Eetbare kruiden 
Nordic walking 
 

 

 

V.U. Hellevoetsluis Woordbouwerplein 1, 3224 XL Hellevoetsluis, tel. 318358 (www. 
volksuniversiteit.nl/hellevoetsluis/) 
 
Culturele Rondreis door Rusland 
Mindmappen 
Vergeten en Wilde Groenten 
Website maken met WordPress 
 

 
 

 
Bewegingsexpressie 
Caravaggio 
Schrijven: "Hoe begin je?" 
De Diana-tapijten 

V.U.  Spijkenisse Postbus 248, 3200 AE Spijkenisse, tel. 632726 (www.volksuniversiteit.nl/spijkenisse/) 
Papiamento 
Tsjechisch 
Nieuw Grieks  
Russisch  
Turks 

Arabisch  
Portugees 
Psychologie van alledag 
Verslavingszorg 
Componeer uw eigen muziek 
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Inschrijfformulier Volksuniversiteit 
Westvoorne 

Gefrankeerd opsturen naar: Volksuniversiteit Westvoorne 
Postbus 359, 3233 ZH Oostvoorne 

 

 Naam:   man / vrouw 

Roepnaam:    

 Adres:   Geboortejaar:   . . . . 

 Postcode + Woonplaats:   

 Telefoon:   

E-mail:   

 Lidnummer:   

Bank- of girorekeningnummer:  

Naam rekeninghouder (indien afwijkend)  

 
Ik wil mij inschrijven voor: 
 

Naam van de Cursus of Workshop Cursusnr Ledenprijs Niet-ledenprijs 

    

    

    

    

Betaling (Bij een eenmalige machtiging is de gebruikelijke bedenktijd van 30 dagen van toepassing). 

 Ik verleen de Volksuniversiteit Westvoorne een eenmalige machtiging om het verschuldigde 
bedrag, incl. evt. uitstaande contributie (€ 10,-) van mijn rekening af te schrijven. Het bedrag wordt 
ongeveer twee weken voor aanvang afgeschreven van uw rekening. 

 Ja, ik wil lid worden van de VU Westvoorne en ik verleen de VU Westvoorne een eenmalige 
machtiging om de contributie € 9,- van mijn rekening af te schrijven.  

 Ik zal het verschuldigde bedrag per bank overmaken op giro 3247540 t.n.v. VU Westvoorne onder 
vermelding van de naam van de cursist en de cursus. 
 

U dient het volledig ingevulde inschrijfformulier Gefrankeerd op te sturen naar: Volksuniversiteit 
Westvoorne Postbus 359, 3233 ZH Oostvoorne 
  
 
Ik ben bekend met de Algemene Voorwaarden 

Handtekening: 

                       ……………………………………………. 
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Algemene voorwaarden Volksuniversiteit Westvoorne 
VU Lidmaatschap 
Het lidmaatschap is persoonlijk en bedraagt € 9,- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
Voordelen zijn: 
- voorrang bij inschrijving; 
- vrije toegang tot lezingen;. 
- korting op cursusgelden (ook voor de Creatieve cursussen in het Dorpshuis); 
- ontvangst van VU-Nieuwsbrieven. 
Opzegging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe cursusjaar te geschieden, dus vóór 1 juli; bij te 
late opzegging is de volledige contributie verschuldigd.  
 

Inschrijving op cursussen, excursies en workshops. 
 U kunt zich inschrijven op onze website www.volksuniversiteit.nl/westvoorne  
 Verder kunt zich inschrijven met een inschrijfformulier; dit formulier kunt u vinden achter in dit boekje. 
 Uw inschrijving is geen garantie voor plaatsing. De inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. 

Het verdient aanbeveling zo snel mogelijk in te schrijven, anders bestaat de kans dat de cursus is volgeboekt. 
Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. 

 
Betaling 
Op het inschrijfformulier dient u aan te geven hoe u wenst te betalen, er zijn 2 mogelijkheden: 
- U machtigt de VU het verschuldigde bedrag af te schrijven van uw giro- of bankrekening (dit heeft onze voorkeur, 

aangezien dit onze administratie vereenvoudigt).  
- Of u betaalt het verschuldigde bedrag per bank door het direct over te maken op onze postrekeningnr. 3247540. 
De cursusadministratie schrijft de verschuldigde bedragen kort voor aanvang van de cursussen van uw rekening af; op 
uw dagafschrift vindt u de naam van de cursus en de aanvangsdatum. 
Voor wat betreft de eenmalige machtiging geldt dat u binnen 30 dagen na de afschrijving uw bank opdracht kunt geven 
het bedrag terug te storten. 
De betaling van de contributies verloopt op een soortgelijke wijze. 
 
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 
en het volledige cursusgeld zal binnen veertien dagen worden gerestitueerd.  
Afmelding voor een cursus dient schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester van de VU. (Postbus 359, 323ZH 
Oostvoorne). Annuleringen zijn tot maximaal drie weken vóór aanvang van de cursus mogelijk. Bij annulering worden 
administratiekosten (€ 12,-) in rekening gebracht; het restant wordt gerestitueerd.  
Na deze drie weken vóór aanvang van de cursus is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen 
cursusgeld meer terugbetaald. Slechts bij hoge uitzondering is na bovengenoemde termijn restitutie mogelijk, dit ter 
beoordeling van het bestuur. 
 

Klachtenregeling 

Mocht de organisatie of de gang van zaken in een cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u een klacht indienen. 

Zie verder onze website onder algemene informatie. 

 
Korting 
Er zijn geen kortingen van toepassing voor houders van een 65+ kaart of CJP. Jongeren en studenten kunnen gratis de 
lezingen bijwonen en voor cursussen betalen zij de ledenprijs. 
 
Overige voorwaarden 
- Voor deelname aan cursussen is het lidmaatschap niet vereist, wel gewenst. 
- Bij een te groot aantal inschrijvingen genieten leden voorrang. 
- Cursussen worden gegeven op de dagen, tijden en plaatsen zoals in dit boekje vermeld. Voor aanvang van een 

cursus ontvangt u geen nader bericht, de aanvangsdatum van de cursus staat in dit programmaboekje. 
- Tenzij anders vermeld, zal in de schoolvakanties geen les worden gegeven.  
- Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve 

vermeldingen. Data en prijzen kunnen door de Volksuniversiteit worden aangepast. 
- De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk 

voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.  
Cursusvoorwaarden zijn conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse 
Volksuniversiteiten. 

 


