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GOODBYE AND HELLO! 

Beste Nutters, 

Dit is de laatste keer dat u het voorwoord voor het boekje van mij ontvangt. Immers het hele oude bestuur 

treedt af, niet omdat wij het niet leuk meer vonden, maar wij hebben hoge leeftijden bereikt. Het is met veel 

plezier, dat ik zo vele jaren voorzitter van het NUT ben geweest. Je doet zoiets niet alleen, maar de rest van 

het bestuur en de programmacommissie stonden altijd voor u klaar. De afgelopen jaren hebben wij veel 

georganiseerd: lessen, lezingen en gymnastiek en dit alles werd afgesloten met een boottocht op 2 juli j.l. ter 

gelegenheid van ons 200-jarig bestaan in Krimpen aan den IJssel op 1 juli 2021. Ja, het coronavirus gooide 

roet in het eten en het nieuwe bestuur moest aan de slag terwijl er eigenlijk niets normaal was. Laten we 

hopen, dat het NUT de komende tijd weer normaal kan functioneren. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes 

toe en ik hoop, dat zij ook voldoening van hun werk kunnen oogsten. Mij rest u, leden van het NUT en 

nieuw bestuur het allerbeste toe te wensen.  

Carla Campen  

Voorzitter Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Krimpen aan den IJssel. 

Het is er dan toch van gekomen met uitstel van 1 jaar! We hebben gevaren met het oude bestuur, het nieuwe 

bestuur en alle oud-leden om het 200 +1jarig bestaan van NUT Krimpen te vieren. Dit prachtige lustrum én 

afscheid van het oude bestuur is, na hun vele vrijwillige dienstjaren, op ontspannen wijze gevierd. De 

nieuwe  vrijwilligers hebben de kans gehad zich in te werken en een beeld te vormen van het reilen en zeilen 

binnen deze NUT vereniging. Hard gewerkt is er zeker, want een gek jaar was het! Corona vroeg wederom 

aanpassingen: kleinere groepen door de 1,5 meterregel, opnieuw een lockdown, waar sporten wel en 

culturele lessen niet mochten. Enige flexibiliteit is wel gevraagd van de mensen. Toch zijn wij als nieuw 

team trots dat vele cursussen, soms met kunst en vliegwerk, wel zijn voltooid het afgelopen seizoen. 

En weer een boekje, hoe vaak is daar naar gevraagd! Hoewel alle informatie te vinden is op onze website 

www.nutkrimpen.nl, menen wij hier goed aan te doen. Wij hebben ons best gedaan om nieuwe items te 

vinden naast de bestaande goed lopende groepen. Er is gestart met colleges voor jonge kinderen van 8 tot 12 

jaar, en de Literaire Kring is terug van weggeweest.  

In het komende seizoen ziet u filosofie in een serie van 6 bijeenkomsten, er komt een workshop handletteren 

en lezingen over o.a. Johannes Goedaert: na deze lezing weet u alles van deze persoon, het thema ‘Eerlijk en 

Duurzamer leven’, over Alaska: een reis- en fotoverslag, De Slavenhandel en slavernij en een lezing over 

Leo Tolstoi, het leven van de beroemde officier en pacifist. 

Is er dan niets te klagen? Jazeker wel, onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, bestuur zowel als 

programmacommissie. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers die ons daarin willen steunen zodat het werk wat 

lichter voor iedereen wordt. Heeft u tijd en interesse om ons te helpen stuurt u dan een mail naar 

voorzitter@nutkrimpen.nl  en er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. 

Ook zoeken wij een Docent voor de Cesar-bewegingsgroep op maandagmorgen, of  voor de 

donderdagmorgen bewegingsgroep. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een teken- en schilderdocent 

voor de woensdagmorgen. Bent U degene die ons kan helpen? Wij horen het graag! Weet u iemand óf bent 

u zelf geïnteresseerd om les te geven aan 1 van deze groepen, laat het ons weten of breng ons in contact met 

de betreffende persoon.  

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is unaniem besloten de contributie te verhogen van €10 naar 

€15 per jaar. 

Met frisse moed beginnen we aan het nieuwe cursusjaar. Het bestuur en programmacommissie ziet er als 

volgt uit: 

 

http://www.nutkrimpen.nl/
mailto:voorzitter@nutkrimpen.nl
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Robitha Roozing: voorzitter en programmacommissie 

Joop Boon: secretaris en vice-voorzitter  

Henny Seher: penningmeester en programmacommissie 

René Heerdink: penningmeester 

Naast dit team hebben wij, zeker zo belangrijk, onze ‘side-kicks’, mensen die ons adviseren of assisteren op 

incidentele basis en wij zijn deze mensen zeer erkentelijk voor hun tips, netwerk en inbreng binnen het  

bestuur en de programmering. 

2022– 2023    www.nutkrimpen.nl 

      administratie@nutkrimpen.nl   

http://www.nutkrimpen.nl/
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BESTUURSLEDEN NUT DEPARTEMENT KRIMPEN A/D IJSSEL 2022/2023: 

 

Voorzitter: 

Mw. R. Roozing 

voorzitter@nutkrimpen.nl 

 

Secretaris: 

Dhr. J. Boon 

secretaris@nutkrimpen.nl  
 

 

Penningmeester: 

Mw. H. Seher 

Dhr. R. Heerdink 

penningmeester@nutkrimpen.nl 
 

Programmacommissie 

Mw. H. Seher 

Mw. R. Roozing 

programma@nutkrimpen.nl 

  

NUT Krimpen aan den IJssel “De Tuyter” 

Nachtegaalstraat 8 

2922 VL Krimpen a/d IJssel 

Tel. 0180-516130 

Website : www.nutkrimpen.nl 

E-mail : administratie@nutkrimpen.nl 

 

 

OPENINGSTIJDEN KANTOOR: 

Aanmelden kan via de website www.nutkrimpen.nl . U kunt ook bellen 0180-516130 en het antwoordapparaat 

inspreken. Van 23 augustus 2022 t/m 27 september 2022 is het kantoor op dinsdag- en donderdagmorgen van 

10.00-12.00 uur bemand. Na 27 september op dinsdag van 10.00-12.00 uur. Tijdens schoolvakanties is het 

kantoor gesloten.  

 

LIDMAATSCHAP:  

De contributie, bedraagt per 1 januari 2023  € 15,00 per gezin per kalenderjaar. Bij nieuwe inschrijving wordt 

eenmalig een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder schriftelijk tegenbericht steeds met een 

jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk of per e-mail te geschieden. 

Leden en hun gezinsleden genieten een reductie bij deelname aan activiteiten en cursussen waarbij dit 

nadrukkelijk staat vermeld. 

Bankrekening NL 79 INGB 0000020617 t.n.v. het NUT, Krimpen a/d IJssel. 

U kunt zich als lid van het Nut inschrijven via het "Opgaveformulier lidmaatschap" op de website. 

 

DONATIE: 

U kunt ook als donateur onze vereniging ondersteunen. Als u onze vereniging een warm hart toedraagt is een 

bijdrage van €5,00 al een mooie geste, meer mag natuurlijk ook. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

Woensdag   31 mei 2023  -  aanvang 20.15 uur in het ontmoetingscentrum “De Tuyter”, Nachtegaalstraat 8, 

2922 VL Krimpen aan den IJssel. 

mailto:voorzitter@nutkrimpen.nl
mailto:secretaris@nutkrimpen.nl
mailto:penningmeester@nutkrimpen.nl
mailto:programma@nutkrimpen.nl
http://www.nutkrimpen.nl/
mailto:administratie@nutkrimpen.nl
http://www.nutkrimpen.nl/
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VAKANTIES:  

ma. 24/10  t/m vrij. 28/10/2022  

ma. 26/12/ t/m vrij. 06/01/2023 

ma. 27/02 t/m vrij. 03/03/2023 

vrij. 07/04 t/m ma. 10/04/2023 

ma. 24/04  t/m vrij. 05/05/2023 

do.  18/05  t/m vrij.19/05/2023 

ma. 29/05/2021 

In de regel worden er in bovengenoemde vakanties geen lessen gegeven. 

 

CURSUSLOKATIE/DATA: 

Tenzij anders vermeld vinden de cursussen plaats in “De Tuyter”.  De lesdata staan vermeld in het cursusboekje 

bij de cursussen. De gebouwen waarin de cursussen van het NUT worden gegeven zijn rookvrij. 

 

INSCHRIJVEN: 

Ga voor digitaal inschrijven naar www.nutkrimpen.nl. of vul het inschrijfformulier (vermelding e-mail) in het 

programmaboekje geheel in.  Voor de administratie is ook uw postcode en e-mailadres nodig. Cursusnummer 

nauwkeurig overnemen, elke cursus heeft een eigen nummer. Vul voor elke cursus een afzonderlijk 

formulier in. U kunt ook een bericht achterlaten op het antwoordapparaat, dan nemen wij contact met u op. 

Tijdens de openingstijden van het kantoor is inschrijving mogelijk. Uiteraard kunt u uw ingevulde formulier 

ook per post sturen. Bij overtekening van een cursus/activiteit hebben Nutsleden voorrang.  

Voorwaarden voor deelname aan de cursussen van het NUT: 

1. Men schrijft in voor de hele cursus. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. 

Na inschrijving is annulering niet mogelijk behoudens het gestelde onder 12.  

2. De cursus gaat door bij voldoende belangstelling. 

3. Wanneer bijzondere omstandigheden dat noodzakelijk maken, kunnen tijdstippen en cursusdata worden 

gewijzigd. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

4. In de eerste les zal de docent meedelen welke boeken, andere leermiddelen of materialen voor het volgen 

van de cursus nodig zijn. De prijs van deze benodigdheden is niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders 

vermeld. Indien bekend, zijn de opgegeven materiaalkosten zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Deze 

kosten dienen betaald te worden aan de docent. 

5. Deelname aan een cursus of andere activiteit is voor eigen risico. Het NUT aanvaardt geen 

aansprakelijkheid. 

6.  Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde gelden 

en aanvaardt men de regels zoals hier gesteld.  Hetzelfde geldt bij inschrijving via de website nadat u de 

bevestiging via e-mail hebt ontvangen.   

7. Voor de betaling krijgen de deelnemers een verzoek tot betaling toegezonden. 

Het bankrekeningnummer van het NUT is: NL 79 INGB 0000020617 ten name van NUT-cursussen te 

Krimpen a/d IJssel. 

8. De bevestiging van het doorgaan van een cursus kunt u ca. 2 weken voor de aanvang tegemoet zien. U dient 

dan per omgaande op de aangegeven wijze te betalen. 

9. Termijnbetaling is niet mogelijk. Indien een cursus of andere activiteit niet doorgaat, wordt het betaalde 

bedrag automatisch teruggestort op uw rekening. 

10. Wanneer bij het in gebreke blijven van betaling een 2e herinneringsnota moet worden verzonden wordt  

€ 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

11. Indien voor een cursus of activiteit een ledenkorting geldt, is deze alleen van toepassing als men per 1 

juli, voorafgaand aan de cursusperiode, als lid was ingeschreven en de contributie is voldaan. 

12. In een overmachtsituatie kan (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Of er sprake is 

van een overmachtsituatie wordt beoordeeld door het bestuur. Bij prorata terugbetaling wordt € 11,00 

administratiekosten afgehouden. 

13. Indien u samen met iemand anders dezelfde cursus wilt volgen, wilt u dit dan beiden op het 

inschrijfformulier vermelden. 

http://www.nutkrimpen.nl/
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14. Ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe regel- en wetgeving rond privacy (AVG) per 25 mei 2018 

wordt met uiterste zorgvuldigheid omgegaan met privégegevens. 

 

CURSUS ALGEMEEN: 

Klachten en opmerkingen, betrekking hebbend op de door u te volgen cursus, ontvangen wij gaarne zo spoedig 

mogelijk aan ons adres. Waar mogelijk zal met uw opmerkingen rekening worden gehouden, hetzij tijdens de 

lopende cursus, hetzij bij de indeling voor het nieuwe cursusjaar. 

 

 

CONDITIETRAINING 40+  DAMES EN HEREN (36 LESSEN) 

cursus : 101, 102 

docent : dhr. P. Edens 

 

In dit uur afwisselende lessen met als doel het verbeteren van het uithoudingsvermogen. Dit gebeurt d.m.v. 

intervaltrainingen, duurtraining en allerlei spelvormen. Ook het gebruik van allerlei gymnastiekattributen 

behoort tot de mogelijkheden.  

Deze lessen worden verzorgd door een vakdocent Lichamelijke Opvoeding.  

Motto van onze lessen: “Je doet wat je kunt”. 

 

plaats: Gymnastieklokaal, Groenendaal 5 

 

tijd: ma. 20.30 - 21.30 uur (101)   

05/09/2022 t/m 19/12/2022(15x) en 9/01/2023 t/m 26/06/2023(21x)                           

m.u.v. schoolvakanties (zie NUT website), echter wel op 1 mei 

kosten: leden  € 173,00   

niet-leden  € 183,00   

  

tijd: ma. 20.30 - 22.00 uur (102)  

 05/09/2022 t/m 19/12/2022(15x) en 9/01/2023 t/m 26/06/2023(21x) 

 m.u.v. de schoolvakanties, echter wel op 1 mei 

 

kosten: leden  € 251,00   

 niet-leden  € 261,00   

U gelieve zich alleen voor cursus 101 of alleen voor cursus 102 op te geven. 

 

BEWEGINGSCURSUS OP DONDERDAG (29 LESSEN) 

 

cursus:   cursus 115 

docent:   vacature 

 

Een uur lang bewegen voor dames en heren in een kleine groep. Onder deskundige leiding worden er 

oefeningen gedaan die de spieren van het hele lichaam los maken en in conditie brengen en/of houden: 

grond- en matoefeningen voor de buik- en rugspieren en met de zogenaamde gymnastiekband worden arm- 

en beenspieren getraind. Verder nemen balansoefeningen een belangrijke plaats in en wordt er aandacht 

geschonken aan het ontspannen van het lichaam. 

    

tijd:       10.30 - 11.30 uur (115)   

   do. 08/09/2022 t/m 20/04/2023  

   m.u.v. de schoolvakanties  
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kosten: leden € 180,00     

niet-leden € 190,00     

 

BEWEGINGSCURSUS VOLGENS OEFENTHERAPIE CESAR (30 LESSEN) 

 

cursus :            121   

docent :   vacature 

 

Onder begeleiding van een gediplomeerd Oefentherapeut Cesar wordt u op een prettige manier bewust 

gemaakt van uw houdings- en bewegingsgedrag tijdens de dagelijkse bezigheden. Denk hierbij aan o.a. 

staan, zitten, lopen en bukken. Door middel van tips & tricks en een individuele benadering wordt er met het 

lichaam geoefend. Het zijn leuke en veelzijdige lessen waarbij u elke keer iets nieuws leert over uw lichaam. 

Iedereen is welkom, met of zonder klachten. Dus schrijf u nu in om op een gezonde, en vooral gezellige 

manier met uw lichaam bezig te zijn! 

tijd :   ma. 11.00 - 12.00 uur   

12/09/ 2022 t/m 22/05/2023  

m.u.v. 24/10/2022 en 27/2, 10/4, 24/4 en 1/5/2023  

 

kosten:  leden  € 185,00  

 niet leden  € 195,00  

 

HATHA-YOGA  ( 30 LESSEN) 

 

cursus:   134 

docent:   mw. M. van der Maas 

 

HATHA-YOGA is een tak van yoga die bestaat uit een systeem van oefeningen om beheersing te 

verkrijgen over de geest en vooral het lichaam. In het Westen is het vooral deze vorm van yoga die 

bekendheid heeft gekregen. In het Westen is hatha-yoga vooral een middel om te onthaasten of stress te 

verminderen. Daarnaast wordt aan de technieken ook een gunstig effect toegeschreven op het zenuwstelsel, 

de klieren en andere belangrijke organen en treedt er in het algemeen een versoepeling van het lichaam op. 

Elke les eindigt met een ontspanningsoefening. 

Meenemen: matje, slaapzak of badlaken.  

data en tijd: wo. 09.00 - 10.00 uur ,  m.u.v. vakanties 

07/09/2022 t/m 14/12/2022 en van 11/01/2023 t/m 17/05/2023  

30 lessen (134)    

 

kosten:  leden  € 185,00  

 niet leden  € 195,00 

 

JUNIOR-COLLEGES VOOR GEÍNTERESSEERDE KINDEREN  8-12 jaar 

      

 cursus:   202    

 docent:             mw. Abra Voets 

  

Het is vaak in het nieuws: de klimaatverandering. Maar wat is het precies, waar wordt het door veroorzaakt, 
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en belangrijker nog: wat kunnen we ertegen doen?  In de lessen zullen we bespreken waarom het klimaat 

verandert en gaan we aan de slag met PLASTIC. 

Een snoeppapiertje waait uit je hand. Waar gaat het naartoe? Breekt het ooit af? In de oceaan stromen grote 

hoeveelheden plastic. Op sommige plekken meer dan op andere. Hoe komt dat eigenlijk? Wat kunnen we 

doen om ervoor te zorgen dat er minder plastic in de natuur komt? Tijdens deze lessenreeks leer je over de 

plastic soep, ga je zelf bio plastic maken en gaan we met elkaar naar buiten om afval te prikken.  

lesdata:  wo.  9, 16 en 23 november 2022 

lestijd:   14.30 – 15.30 u 

frequentie:  wekelijks, 3x 

plaats:   Krimpenerwaard College  

kosten:   € 16,50   - cursus gaat door bij min. 6 deelnemers 

 

BASISTEKENEN EN SCHILDEREN (12 LESSEN PER CURSUS) 

 

cursus: 309, 310, 311, 312 

docent:  mw. M. Verkade  

 

tijd: 10.00 - 12.30 uur,  docent Mw. M. Verkade 

dag: (309) ma. 19/09 t/m 12/12/2022  

 (310) ma.  09/01 t/m 03/04/2023   m.u.v. vakanties 

We gaan weer aan de slag met verschillende tekenmaterialen, zoals houtskool, conté, pastelkrijt, potloden, 

aquarelkrijt/potlood, schetsboek en acrylverf. Het technische gedeelte en het intuïtieve gedeelte van het 

tekenen en schilderen komt aan bod. Het leren kijken naar een voorwerp/afbeelding, materiaal ontdekken 

etc. en veel oefenen met behulp van leuke opdrachten. De lessen zijn gevarieerd en speels en er wordt op elk 

niveau feedback gegeven. Een thema of onderwerp wordt door de docente aangeboden. Maar er is ook 

ruimte om vrij te werken. Deze cursus is geschikt voor de beginner en de gevorderde. Het gaat er vooral om, 

dat er met plezier en aandacht gewerkt wordt. U ontvangt een materiaallijst, maar bij de eerste les neemt de 

docente teken- en/of schildermateriaal mee, dat past bij de eerste opdracht. 

 

tijd: 10.00 - 12.30 uur, docent vacature 

dag: (311) wo. 21/09 t/m 14/12/2022  

 (312) wo. 11/01 t/m 05/04/2023   m.u.v. vakanties 

 

tijd: 09.45 - 12.15 uur, docent  Mw. T. van der Lee 

dag: (315) do. 22/09 t/m 15/12/2022  

 (316) do. 12/01 t/m 06/04/2023   m.u.v. vakanties 

 

Gedurende deze cursus gaat U kennismaken met verschillende materialen en allerlei technieken. Te denken 

valt o.a. aan het bestuderen van vlakken en ruimtes, het tekenen en/of schilderen van portretten, sculpturen, 

stillevens en het vrij en los tekenen van beweging van b.v. mens en dier. Uiteraard zijn ideeën vanuit de 

groep welkom en hoop ik U te enthousiasmeren en vooral plezier te beleven in het samen werken aan een 

opdracht. Iedere cursist wordt begeleid op zijn/haar eigen niveau in zijn/haar eigen tempo. U ontvangt een 

materiaallijst, maar bij de eerste les neemt de docente teken- en/of schildermateriaal mee, dat past bij de 

eerste opdracht.  

kosten : leden  €  152,00 

 niet-leden  €  162,00 
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Materiaalkosten: te betalen aan docente 

  

 

KUNSTGESCHIEDENIS (8 LEZINGEN EN 4 MUSEUMBEZOEKEN) 

 

cursus :  602 

docent : mw. drs. Willy Atema 
 

Het jaarprogramma omvat in totaal 12 bijeenkomsten, gesplitst in 8 lezingen in gebouw De Tuyter en  

4 museumbezoeken. Tijdens de informele museumbezoeken wordt geen ‘rondleiding’ gegeven maar de 

docent is uiteraard aanwezig om vragen en/of opmerkingen te beantwoorden. Reis- en restauratieve kosten 

zijn voor eigen rekening.  

De docent Willy Atema is cultuurhistoricus en geeft o.a. binnen het kader van haar eigen kunsthistorisch 

bureau ‘Kunst en Kunde’ (www.kunstEnkunde.nl) presentaties over alle mogelijke onderwerpen en/of 

thema’s binnen de kunst- en cultuurgeschiedenis. Het motto van haar bureau 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’. 

 

In het najaarsprogramma 2022 gaan we 4 lessen volop duiken in het ‘Waarom? Daarom!’ van Parijs als hèt 

artistieke centrum van de wereld eerste helft 20e eeuw. In het Montmartre van het Belle Époque, de posters 

van Henri De Toulouse-Lautrec/zijn variété muze Jane Avril, in de Moulin Rouge luisteren naar de cancan! 

De wereldtentoonstelling, de 1e film, de Nieuwe Kunst/Art Nouveau. Na 1920 gaat het feest spraakmakend 

door met de Roaring Twenties, met de Zwarte invloed van jazz en charleston (Josephine Baker!), met bob 

lijn geknipte ‘garçonnes’ in de mode èn make-up van Paul Poiret of Coco Chanel. Tamara de Lempicka is 

dè kunstenares, wat een lef! Invloedrijk zijn de Ballets Russes van Sergei Diaghilev, met Stravinsky en de 

Sacre du Printemps en Debussy’s Prélude à l'après-midi d'un faune met Nijinski. En dan zijn er ook nog de 

Wilde schilders, les Fauves, waaronder ook Kees van Dongen – waarvan in 2023 in Singer Laren weer een 

tentoonstelling. Parijs, je t’aime!  

                                

 

7 oktober: Parijs, 1900, Belle Époque, Montmartre + Art Nouveau      

 

http://www.kunstenkunde.nl/
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21 oktober: Parijs, 1920-1929, The roaring twenties + Art Deco 

 
 

 4 november: museumbezoek, we treffen elkaar 11.15 uur in ’t museum 

 

18 november: Parijs, de Ballets Russes olv  Sergej Diaghilev  

 
 

2 december: Parijs, les Fauves met Kees van Dongen (nav tt Singer Laren voorjaar 2023)

  
 

16 december: museumbezoek, we treffen elkaar 11.15 uur in ‘t museum 



  

 

 

 

10 

 

Het voorjaarsprogramma 2023 is in dit éne beeld vervat: aan welke witte vrouwelijke 

kunstenaars gaven wij onvoldoende aandacht, welke kunstenaars van kleur vragen dringend 

om onze aandacht?  Stromingen, kunstenaars, werk, dat wat in een kort tijdsbestek te 

behappen valt komt aan de orde.  

  
BLM. BLACK LIVES MATTER 

13 januari - BLM I: Afro- Amerikaanse kunst - Historische ontwikkeling vanaf de ‘Harlem 

Renaissance’ (1919-1929) tot ca einde vd eeuw  

 

 
 

 2018: De Obama-portretten: Kehinde Wiley en Amy Sherald 

 

27 januari - BLM II: Afro-Amerikaanse kunst – de avant garde 20e en 21e eeuw  

Een selectie uit de zwarte avant garde: de zwarte kunstenaar (man èn vrouw) is prominent 

aanwezig in dit voorheen uitsluitend door witte kunstenaars gedomineerde domein  

 

10 februari - museumbezoek  

 

24 februari: I - De vrouw als kunstenaar uit de schaduw in het zonlicht – historische 

inhaalslag  
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 1722 Royal Academy, Londen, alle mannelijke leden in persoon, Angelica Kauffmann 

alleen via portret  

1855 Pennsylvania Academy, Voor de vrouwen geen mannelijk naakt als model maar een 

koe. 

 

10 maart: II - De vrouw als kunstenaar, 20e en 21e eeuw  

 

24 maart - museumbezoek  

 

lestijd:   vrij. 10.15 – 12.15 uur 

plaats:   De lezingen vinden plaats in de Tuyter, theaterzaal.  

 

kosten :  leden  € 105,00 

   niet-leden € 115,00 

   kosten museumbezoek niet inbegrepen 

 

Kijk ook op www.kunstenkunde.nl 

 

 

LITERAIRE KRING (4 BESPREKINGEN) 

 

Cursus: 616 

Docent: Nelleke de Puit 

 

Dit seizoen zullen de volgende boeken worden besproken: 

  

Christoph Ransmayr De Sluismeester  

David Mitchell De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet  

Ian McEwan De kinderwet  

Lisa Weeda Aleksandra  

Waar we ons vorig jaar richten op boeken rondom het thema oorlog, lezen we dit jaar vier onderling heel 

verschillende boeken: een dystopische roman, een historische roman, een roman waarin een ethische 

dilemma’s ons tot denken aanzetten en een roman waarin verleden en heden met elkaar zijn verweven en die 

ons veel leert over de situatie in Oekraïne.  

Christoph Ransmayr (Oostenrijk, 1954) is een van de grote Europese schrijvers van 

onze tijd. Zijn werk is in meer dan dertig talen vertaald en hij ontving vele prestigieuze 

http://www.kunstenkunde.nl/
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literaire prijzen in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. De hoogste tijd dat ook wij met hem 

kennismaken.  

‘Mijn vader heeft vijf mensen gedood.’ Zo luidt de eerste zin van het boek over een wereld die op het punt 

staat in te storten. Een verhaal van schuld en vergiffenis. Een praam gaat ten onder in de gevreesde 

watervallen van de Witte Rivier. Vijf mensen verdrinken. De man die de sluisdeuren beheert, en die zichzelf 

het liefst aanduidt als ‘de sluismeester’, heeft deze ramp niet weten te voorkomen. Wanneer de sluismeester 

een jaar later verdwijnt, begint zijn zoon te vermoeden dat dit geen ongeluk was.  

 

 

Jacob de Zoet uit Domburg, neef van een dominee, vertrekt (1799) voor vijf jaar naar 

Japan. Het worden er zeventien.  De Vereenigde oost-Indische Compagnie vorderde het 

eilandje Deshima voor de kust van Japan, als handelspost. David Mitchell beschrijft een 

periode waarin het contact met de Nederlanders het meest belangrijke was voor de 

Japanners met de buitenwereld.   

Mitchells boek is niet alleen een spannende, zwart-romantische vertelling over lompe 

zeelieden en meedogenloze schurken, maar ook een overtuigende historische roman over 

de botsing van twee culturen. Geplaatst in de tijd dat het Nederlandse handelsmonopolie 

in Japan – een land dat op last van de shoguns verder van de buitenwereld was 

afgesloten – tanende was. 

 

Ian McEwan  ontving in 1988 de Booker Prize voor Amsterdam. Atonement  

(Boetekleed ) werd ook genomineerd voor deze prijs, een roman vaak beschouwd als 

een hoogtepunt in zijn oeuvre. 

In De Kinderwet neemt hij ons mee naar de wereld van rechter Fiona May, 60 jaar en 

gespecialiseerd in familiezaken. Zij ziet zich geplaatst voor een aantal dilemma’s. 

Voor haar man Jack, 59 en hoogleraar klassieke geschiedenis, heeft hun huwelijk na al 

die jaren aan glans ingeboet, hij stelt een verandering voor. Haast nog ingrijpender is 

het spoedgeding dat ze te behandelen krijgt; een jongen lijdt aan leukemie, hij is net 

als zijn ouders Jehovagetuige. De behandelende arts heeft de rechter om toestemming 

gevraagd om de transfusie tegen hun wil uit te voeren. Fiona is de rechter. 

 

Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West, een gebied dat nooit 

rust lijkt te vinden.In haar debuutroman fictionaliseert Lisa Weeda de geschiedenis 

van haar Oekraïense familie, vanaf de Stalinterreur tot aan de huidige ellende in Oost-

Oekraïne. Het verhaal begint bij grootmoeder Aleksandra, die in 1942 vanuit Oekraïne 

wordt gedeporteerd naar Duitsland. Haar kleindochter Lisa reist later naar haar 

grootmoeders geboorteplaats en ontmoet daar haar overgrootvader Nikolaj, die al bijna 

driekwart eeuw op zijn dochter zit te wachten in het Paleis van de verloren Don 

Kozak. Ze is op zoek naar oom Kolja die in de recente strijd tussen Russen, 

Oekraïners en separatisten om het leven is gekomen. De ziel van Kolja is nog 

rusteloos. Het is Lisa’s taak om hem naar ‘de overkant’ te brengen, de stamboom af te 

maken. Wij lezers moeten ons best doen om de verschillende verhaallijnen en de vele personages in beeld te 

krijgen en te houden. Maar wie volhoudt wordt beloond! 

lestijd:  di.  9.30 – 12.00 uur  
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data:  18 oktober, 22 november, 24 januari, 21 maart  

plaats:  Ontmoetingscentrum De Tuyter,  zaal 8 

kosten:  € 47,00 en leden € 45,00   De cursusprijs is exclusief de te behandelen boeken 

 

LEV TOLSTOJ - (1 LEZING) 

de zoektocht naar jezelf en de zin van het leven. Van een officier in het Russische leger tot een 

wereldberoemde pacifist. 

cursus : 624 

docent : Mw. E. Bronnikova 

 

Muziek in het leven en werken van Leo Tolstoj. Onze wereld is plotseling veranderd. Alledaags nieuws 

beïnvloedt onze stemming, het maakt ons bedroefd en angstig. 

Hoe kunnen we ons tegen dit soort - soms wanhopige – gevoelens beschermen?  Gelukkig is er altijd nog 

een andere parallele werkelijkheid, een wereld rijk aan kunst- en cultuur, die open staat 

voor ieder van ons... 

In deze lezing zullen we het hebben over muziek in het leven en werken van de grote schrijver Leo Tolstoj 

en hoe muziek hem hielp met het schrijven en het leven. 

  

De roman van L. Tolstoj, “Oorlog en vrede”, wordt nu in Rusland “De Speciale militaire operatie en vrede” 

genoemd. Het woord ‘oorlog’ is daar – sinds de inval in Oekraïne - verboden te schrijven en uit te spreken.  

Angst, geweld en leugens heersen in haar land. 

Op 24 februari j.l. vielen Russische troepen Oekraïne binnen. “Oorlog”, heeft Elena toen met afschuw aan 

haar vrienden in Rusland geschreven. Ze kreeg geen antwoord. Er was alleen maar stilte.   

Al maanden is de moord op Oekraïners en de morele moord in Rusland aan de gang. Ze voelt schaamte, 

pijn, onbegrip en machteloosheid. 

 

Ze hebben haar land gestolen.   

Ze hebben haar vrienden gestolen.   

Ze stalen de Russische cultuur.  

Ze hebben haar waardigheid en trots gestolen. 

   

Ze vraagt zich af of ze, na wat er allemaal in Oekraïne gebeurt, over de Russische cultuur en literatuur mag 

praten? Heeft de Russische literatuur zich onmogelijk gemaakt?   

Haar antwoord is “nee, juist het omgekeerde”.  

Namelijk vandaag zijn de opvattingen van Tolstoj over oorlog, patriottisme, religie en de zin van het leven 

relevant als nooit tevoren.  
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Elena Bronnikova is geboren en getogen in Rusland, in Novosibirsk. Daar heeft zij de universiteit afgerond 

met de specialisatie in de Russische taal, letterkunde en psychologie. Na haar studie heeft zij op dezelfde 

universiteit als docente gewerkt. 

data en tijd: vrij. 10 maart 2023,  20.00-22.00 uur 

 

kosten:   leden € 10,00 

niet leden € 12,50   

 

 

JOHANNES GOEDAERT  (1 LEZING) 

(1617-1668) Fijnschilder en Insectenkundige 

 

cursus:   625 

docent:   Kees Beaart 

Kees Beaart vond in 1996 in Kopenhagen een boekje van Johannes Goedaert over de gedaanteverwisseling 

van insecten. Het was een uitgave uit 1660 en bevatte prachtige gekleurde afbeeldingen en goed leesbare 

teksten.  

In de vorige eeuw schreven de meeste auteurs gegevens over planten en dieren van elkaar over. Daarom 

zocht Kees al jarenlang naar zo oud mogelijke bronnen. Van Goedaert had hij nooit gehoord en hoe meer hij 

in het boekje las, hoe meer verbaasd hij raakte dat Goedaert zo weinig bekend was. 

Hoe bekend iemand is komt niet door zijn of haar prestaties, maar door hoe en hoeveel er over een persoon 

geschreven wordt. 

Sinds 1996 bestudeert Kees leven en werk van Goedaert. Hij heeft in Europa vele archieven, bibliotheken en 

musea bezocht en vond veel gegevens die niet eerder gepubliceerd waren. Met zijn vrouw Birgitte legde hij 

de Goedaert Collectie aan. De Goedaert Collectie bevat naast vele originele boeken van Goedaert, o.a. 

boeken van Goedaerts voorgangers en tijdgenoten, Zeeuwse penningen en munten uit de zeventiende eeuw 

en schilderijen, tekeningen en prenten van Goedaert Collega’s uit het Middelburgse St. Lucasgilde. Werken 

uit de Goedaert Collectie worden regelmatig aan musea in bruikleen gegeven, zoals aan het Zeeuws 

Museum, waar in 2016 op initiatief van Kees een Goedaert-tentoonstelling werd gehouden. Bij de opening 

van deze tentoonstelling verscheen de door Kees samengestelde eerste monografie over Goedaert: “Johannes 

Goedaert Fijnschilder en Entomoloog”. Dit boek is wereldwijd in het bezit van belangrijke bibliotheken. 

Voor de tentoonstelling werd een film gemaakt die met onderstaande link te zien is. 

In 2019 werd in Middelburg, de stad waar Goedaert woonde en werkte, een driedaagse Goedaert 

Conferentie gehouden, waarbij Kees met de meeste sprekers de contacten onderhield en zelf een lezing hield 

getiteld “Johannes Goedaert (1617-1668) zijn betekenis, invloed en waardering door de eeuwen heen.” 

Deelnemers aan de lezing ontvangen digitaal een boekje met dezelfde titel. 

Dit jaar werd in Middelburg een monument voor Goedaert opgericht dat 

voor het grootste deel bekostigd werd met de baten van de monografie over Goedaert. De onthulling van het 

monument op 3 mei kreeg landelijk aandacht in de pers en op de televisie. Zie ook de link hieronder met het 

filmpje van de onthulling, dat op het NPO journaal te zien was. 

Op 30 september a.s. opent in het Rijksmuseum de tentoonstelling “Onderkruipsels”. Daarbij wordt een 

bloemstilleven van Goedaert getoond en drie boeken van Goedaert die het Rijksmuseum van de Goedaert 

Collectie in bruikleen gevraagd heeft. 
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Tijdens de lezing in de Tuyter over leven en werk van Goedaert zullen de deelnemers originele boeken van 

Goedaert kunnen inzien met door hemzelf vervaardigde en ingekleurde etsen en er gezamenlijk enkele 

passages in lezen. Bovendien zullen enkele penningen van het Middelburgse St. Lucasgilde rond gaan onder 

de deelnemers en zullen enkele panelen van collega’s van Goedaert uit het Middelburgse gilde getoond en 

kort besproken worden. 

data en tijd:  vrij. 16 september 2022, 19.30-21.30 uur 

plaats:   Ontmoetingsplaats de Tuyter, zaal 8 

kosten:   leden € 10,00 

niet leden € 12,50 

 

SLAVENHANDEL EN SLAVERNIJ  (1 LEZING) Nederland-Ghana, een bijzondere relatie 

cursus :  627 

docent : dhr. Theo de Jong 

 

Het slavernijverleden van ons land is de laatste jaren onderwerp van vele, soms felle,discussies. 

Vanavond neemt Theo u mee naar Elmina, hoofdkantoor van de West Indische Compagnie, in het huidige 

Ghana. Ons land en Ghana hebben een eeuwenlange relatie. Al in 1702 knoopte de republiek diplomatieke 

betrekkingen aan met de belangrijkste Ghanese koningen. Onzer beider geschiedenis dateert echt van nog 

veel vroeger. 

Gedurende zijn studie niet-Westerse geschiedenis heeft Theo zich toegelegd op de bestudering van deze 

relatie, specifieker op de geschiedenis van de slavenhandel vanuit fort Elmina. 

Tijdens zijn docentschap is hij vanaf 2002 betrokken geweest bij het Ghanees-Nederlandse project “buiding 

on the past, to create a better future”. Binnen dit project was zijn bijdrage vooral voorlichting geven over de 

gemeenschappelijke geschiedenis van beide landen aan Ghanese leerlingen van lagere en middelbare 

scholieren en studenten aan Cape Coast University. 

Daarvoor heeft hij o.a. lesmateriaal ontwikkeld en lessen en lezingen verzorgd in Ghana. 

 

Vanavond neemt hij u, aan de hand van Ghanese en Nederlandse bronnen, mee in een aantal bijzondere 

momenten en personen uit deze lange relatie. 

De slavenhandel zal centraal staan: het ontstaan, de kenmerken, de gevolgen, maar ook zal hij inzoomen op 

bijzondere personen in dit verhaal. Wat te denken van de eerste Afrikaanse student en theoloog in de 

republiek die in zijn dissertatie slavernij verdedigde of een Ghanese koning die in opstand komt tegen de 

Britten omdat hij liever trouw wil blijven aan de Nederlandse koning?  Theo ziet er naar uit u weer te 

ontmoeten. 

data en tijd: ma. 13 februari 2023, aanvang 20.00-22.00 uur 

plaats:  ontmoetingscentrum de Tuyter, zaal 8 

kosten:   leden € 10,00 

   niet leden € 12,50 -   

 

ALASKA: AMERICA’S LAST FRONTIER (1 LEZING) 

AUDIOVISUELE PRESENTATIE 

cursus :  628 

docent : dhr. Chris Stenger 

 

Alaska; “Het Grote Land” voor de autochtone bevolking, de Inuit en de Indianen, “The Last Frontier” voor 

witte Amerikanen. Een overweldigende wildernis van wouden, bergen en toendra's, Een land waar je een 

heel leven kunt rondtrekken zonder alles gezien te hebben. 
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Met deze multimedia presentatie neem dhr. Stenger u mee naar de adembenemende schoonheid van Alaska. 

Hij laat u de interessante geschiedenis van Alaska zien en we proberen ons voor te stellen hoe in de winter 

van 1897 duizenden goudzoekers door de Chilkoot pass trokken op zoek naar de “Golden Dream”. Ook 

ontmoeten we de Inuit, nazaten van de oorspronkelijke bewoners die duizenden jaren geleden vanuit Siberië 

naar Alaska emigreerden. We reizen door een wereld van actieve vulkanen, immense gletsjers, diepe 

fjorden, hoge bergen en kille arctische toendra’s en maken kennis met het buitengewoon rijke dierenleven 

van o.a. beren, muskusossen en elanden. Reis mee naar één van de fraaiste en meest ongerepte gebieden op 

onze planeet.  

Zie ook de website www.stenger.nl die u een voorproefje geeft van wat u kunt verwachten. 

Data en tijd:  vrij. 13 januari 2023,  aanvang  20.00 – 22.30 uur 

Paats: Ontmoetingscentrum De Tuyter,  Theaterzaal 

  

kosten:  leden gratis 

  niet leden  € 12,50     

INTRODUCTIE FILOSOFIE   6x    

  

cursus:                         629             

docent:   mw Barbara Moerman MA 

      

In deze lessen staan we stil bij de vraag wat filosofie is en komen veel facetten van de filosofie aan bod. Ook 

wordt ingegaan op verschillende stromingen, zoals o.a. de antieke filosofie, de Hellenistische filosofie, het 

existentialisme, de moderne filosofie etcetera. De belangrijkste filosofen uit iedere periode worden 

besproken. Plato, Kant, Nietzsche of het existentialisme – na het volgen van deze cursus bent u bekend met 

de ideeën en belangrijkste stromingen die de filosofie nu al ruim 2500 jaren heeft voortgebracht.  

 

Over Barbara Moerman 

Barbara Moerman is filosoof met als specialisatie de filosofie van de tuinkunst. Jarenlang heeft ze biologie 

en filosofie gedoceerd onder andere in de eindexamenklassen van havo en vwo. Tegenwoordig organiseert 

ze particuliere cursussen filosofie en geeft ze lezingen over de filosofie van de tuinkunst. Ook begeleidt ze 

binnen- en buitenlandse tuinreizen. 

1 . De opkomst van de filosofie (± 600 v. C.) 

Rond zeshonderd voor Christus gaan de eerste Griekse natuurfilosofen op zoek naar een principe dat het 

ontstaan en bestaan van de wereld kan verklaren. Volgens Thales van Milete is alles opgebouwd uit water, 

andere natuurfilosofen wijzen vuur of lucht aan als oerstof. Daarmee ontstaat de filosofie: in plaats van 

natuurverschijnselen te verklaren door mythes waarin goden de hoofdrol speelden, wordt een theorie 

opgesteld om te verklaren hoe de natuur werkt. 

2 . Klassieke Griekse filosofie (±500 – 300 v. C.) 

Met Socrates begint de klassieke periode van de Griekse filosofie. In de dialogen van zijn leerling Plato 

wordt Socrates beschreven als de voortdurende vragende onderzoeker, die wil weten wat begrippen als 

Goedheid, Schoonheid en Waarheid betekenen. Beïnvloed door zijn leermeester, werkt Plato een 

omvangrijk filosofisch systeem uit en sticht een school. Plato’s leerling Aristoteles werkt een even 

omvangrijk als indrukwekkend filosofisch systeem uit. 

3 . Middeleeuwen (±500 – 1500) 

De middeleeuwse filosofie wordt bepaald door het christendom. De belangrijkste thema’s zijn kennis en 

http://www.stenger.nl/
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geloof. Kerkvaders formuleren godsbewijzen en proberen de Griekse filosofie te verzoenen met de 

christelijke bijbel. Augustinus doet dit voor Plato’s filosofie, Thomas van Aquino voor die van Aristoteles. 

De eerste universiteiten worden gesticht, met vier faculteiten: filosofie, theologie, rechtswetenschap en 

medicijnen. 

4 . Renaissance (15e / 17e eeuw) 

De Renaissance is een periode van bloei in de wetenschap en de cultuur, gebaseerd op een ‘wedergeboorte’ 

van de kennis en de verworvenheden uit de Griekse oudheid. Europa maakt zich op voor de ‘nieuwe tijd’ 

door middel van de snelle ontwikkeling van de wetenschappen en de ontdekkingsreizen naar nieuwe 

continenten. Er wordt over de vrijheid van het menselijk handelen nagedacht. René Descartes, Thomas 

Hobbes en Benedictus de Spinoza zijn toonaangevende filosofen. 

5 . Verlichting (17e / 18e eeuw) 

In de 17e en 18e -eeuwse filosofie wordt de rede, het vrije kritische denken centraal gesteld los van geloof 

en bijgeloof. Aangemoedigd door de talrijke successen op het gebied van de wetenschap en techniek uit de 

17e eeuw ontstond er een optimistisch vooruitgangsgeloof. De mooiste definitie van de Verlichting komt 

van Immanuel Kant: ‘Verlichting is de bevrijding van de mens uit zijn aan zichzelf verschuldigde 

onmondigheid’. Ook wordt ingegaan op het denken van Rousseau. De Franse revolutie (1789 – 1795) zal 

een radicale ommekeer in het Europese denken en de sociale verhoudingen veroorzaken. 

6 . 19e en 20e eeuw 

Door de industriële revolutie verandert de samenleving ingrijpend. Veel mensen trekken van het platteland 

naar de stad. De Duitse filosofie speelt een belangrijke rol, met name de filosofie van Nietzsche, ‘de 

filosoof met de hamer’. Wetenschap en techniek zijn belangrijk geworden. Doordat de leefwereld van de 

mens ingrijpend verandert, wordt ook de vraag naar wat het betekent mens te zijn een apart object van 

onderzoek. In Frankrijk komt het existentialisme op, met Sartre als bekendste vertegenwoordiger. 

data en lestijd:  do. 29-09 t/m 10-11-2022  muv 27/10, tijd 13:00 –15:00 uur  

plaats:   Ontmoetingscentrum de Tuyter,  zaal 8.                          

kosten:     Leden  € 90,00  (vindt doorgang bij min. 8 personen) 

   Niet leden € 94,00 

Optioneel: Een Spinozawandeling door Amsterdam, de kosten hiervan zijn niet in de cursusprijs 

inbegrepen. 

 

 

EERLIJK EN DUURZAMER LEVEN  (1 LEZING) 

 

cursus:    640 

docent:    dhr. Paul Schenderling 

 

Het thema is leven van genoeg, in je eigen huishouden en in de samenleving als geheel. We hebben allemaal 

wel eens gehoord dat we in Nederland boven onze stand leven, wat concreet betekent dat we mensen ver 

weg en de aarde uitbuiten voor onze consumptie. Veel mensen voelen zich daar ongemakkelijk over en 

willen het anders doen. In de cursus legt Paul Schenderling de achtergrond van het vraagstuk helder uit en 

geeft concrete tips hoe de deelnemers in hun eigen huishouden kunnen leven van genoeg en hoe dit in de 

rest van de samenleving vorm kan krijgen 

 

Data en lestijd:  ma. 14 november 2022, aanvang 20.00-22.00 uur 
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Plaats:    Ontmoetingscentrum de Tuyter, zaal 8      

Kosten:   leden € 10,00 

niet leden € 12,50 -   

                                             

WORKSHOP HANDLETTEREN VOLWASSENEN (1 WORKSHOP) 

 

cursus:    705   

docent:   My Letters, mw Amanda Maissan    

In de Workshop Handletteren leert u de basis van het handletteren. U gaat aan de slag met verschillende 

lettertypes en oefeningen. U leert letters tekenen, woorden combineren en een goede compositie maken. Al 

doende maakt u uiteindelijk uw eigen favoriete quote of tekst. 

Er zijn voorbeelden aanwezig om u inspiratie te geven en worden u tips en trucs aangereikt.  

materiaalkosten:  Tasje met handlettermaterialen €  9,00 dienen bij aanvang van de Workshop contant aan 

de docente te worden voldaan. 

data en lestijd:  vrij. 07 oktober 2022,  19:30 - 21:30 uur     

kosten:   € 15,00   (minimaal 6–maximaal 8 deelnemers) 

 

WORKSHOP STALRAAM VAN WILGENTENEN (1 WORKSHOP) 

 

cursus : 706 

docent : mw. I. Visser  

 

Van wilgentenen wordt een stalraam voor vogelvoer gemaakt. 

 

Materiaalkosten:  € 10,00  incl. vogelvoer te betalen aan de docente. 

 

tijd:   do.  17 november 2022,  19.30 - 22.00 uur 

    

kosten: € 8,00 

 

TAALCURSUSSEN 

OPFRISCURSUS NEDERLANDSE SPELLING  (10 LESSEN) 
 

cursus:  810 

docent :  Mw. Tineke Hagenaar, dhr. Theo Westmaale; 

   Vrijwilligers van het project Taalcoaching Krimpenwijzer 

 

 

Deze cursus is bedoeld voor wie zich afvraagt hoe het ook alweer zat met de spelling- en grammaticaregels.  

En: ‘Hoe schrijf je een moderne brief of een e-mail?’  

 

Twee oud-docenten basisonderwijs begeleiden deze cursus. In een kleine groep van maximaal 8 personen 

nemen zij de lessen in een rustig tempo met u door. De cursus is inclusief lesmateriaal. 

  

tijd:    do. 09.00–12.00 uur  
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   15/09/2022 t/m 24/11/2022  m.u.v. 13-10-2022 

 

Plaats:   Gezondheidscentrum Groenendaal, kleine vergaderruimte BG   

   

kosten:   €  15,00 

   

FRANS VOOR VAKANTIE (10 LESSEN) 

Minimaal 6 deelnemers , leslocatie Krimpen aan de Lek 

cursus:  820 

docent : mw. Monique Diemers - van Vrijaldenhoven 

Voor deze cursus geldt een huiswerktijd van ca. 0,5-1 uur per week. Leer nog vóór de zomervakantie 

eenvoudige gesprekken in het Frans te voeren. In 2x10 wekelijkse lessen leert u op praktische en speelse wijze 

in het Frans uw eten bestellen, de weg vragen en communiceren in winkels en het openbaar vervoer.  

Cursus 821 is een vervolg op cursus 820 en start bij voldoende deelnemers in januari. 

  

tijd:    ma. 19.00 - 20.30 uur (1,5 uur) (10x m.u.v. vakanties) 

   03/10/2022 t/m 12/12/2022 (820) 

    

kosten:   leden          € 76,00  

   niet-leden   € 81,00 

      

FRANS VOOR BEGINNERS (10 LESSEN) 

Minimaal 6 deelnemers , leslocatie Krimpen aan de Lek 

cursus:  822 

docent : mw. Monique Diemers - van Vrijaldenhoven 

 

Voor deze cursus geldt een huiswerktijd van ca. 1 uur per week. 

Aan de hand van een tekstboek en een werkboek met online mp3 leert u de basis van deze prachtige taal van de 

grond af aan. Cursus 823 is een vervolg op cursus 822 en start bij voldoende deelnemers in januari.  

  

tijd:    di. 15.00 - 16.30 uur (1,5 uur) 10 lessen, m.u.v. vakanties 

04/10/2022 t/m 13/12/2022 (822)                                                                                         

     

kosten:   leden          €  76,00  per cursus 

   niet-leden   €  81,00 per cursus 

    

FRANS OPFRISCURSUS (10 LESSEN) 

Minimaal 6 deelnemers , leslocatie Krimpen aan de Lek 

cursus:  824 

docent : mw. Monique Diemers - van Vrijaldenhoven 

 

Voor deze cursus geldt een huiswerktijd van ca.1 uur per week.  

De cursus is bestemd voor mensen die 'vroeger' Frans hebben geleerd op school en het nu weer willen 

oppoetsen.   

  

tijd:    do. 10.00 - 11.30 uur (1,5 uur) 10 lessen m.u.v. 13/10 en 27/10 

06/10/2022 t/m 22/12/2022  

kosten:   leden          €  76,00 
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   niet-leden   €  81,00 

 

ITALIAANS GEVORDERDEN (20 LESSEN) 
 

cursus:  830 

docent : mw. mr. drs. I. Stiemsma 

Voor deze cursus geldt een huiswerktijd van ca. 2 uur per week. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die 
al een aantal jaren studie achter de rug hebben of op een andere wijze een redelijke kennis van het 
Italiaans hebben opgedaan. 
Heeft u vragen over het niveau van de cursus neemt u dan contact op met de docente. 
Het e-mailadres/telefoonnummer kunt u opvragen bij het NUT. 
De cursusprijs is EXCLUSIEF het lesmateriaal (boeken, kopieën e.d.). Het te gebruiken lesmateriaal wordt 
tijdig bekendgemaakt. Wij adviseren u geen boeken voor aanvang van de cursus te kopen. 

 

tijd:    ma. 19.00 - 20.15 uur (1¼ uur), totaal 20 lessen 

   03/10/2022 t/m 20/03/2023   m.u.v. vakanties    

       

kosten:   leden          €  117,00 

   niet-leden   €  127,00 

 

ITALIAANS 3e JAAR  (20 LESSEN) 

 

cursus:  831 

docent : mw. mr. drs. I. Stiemsma 

Voor deze cursus geldt een huiswerktijd van ca. 2 uur per week. 

Dit is een cursus voor hen die nog maar kort met de Italiaanse taal begonnen zijn.  

Heeft u in het verleden al eens een cursus gevolgd of via zelfstudie kennis opgedaan, neemt u dan contact op 

met de docente om te bespreken welke van de 2 niveaus die wij aanbieden voor u het meest geschikt is. Het e-

mailadres/telefoonnummer kunt u opvragen bij het NUT.  

De cursusprijs is EXCLUSIEF het lesmateriaal (boeken, kopieën e.d.). Het te gebruiken lesmateriaal wordt 

tijdig bekendgemaakt. Wij adviseren u geen boeken voor aanvang van de cursus te kopen. 

  

tijd:    ma. 16.00 - 17.15 uur (1¼ uur),  20 lessen 

   03/10/2022 t/m 20/03/2023,  m.u.v. vakanties    

    

kosten:   leden          €  117,00 

   niet-leden   €  127,00 

  

ITALIAANS KENNISMAKING  (20 LESSEN) 

cursus:  832 

docent : mw. mr. drs. I. Stiemsma 

Voor deze cursus geldt een huiswerktijd van ca. 1,5 uur per week. Bij voorkeur te verdelen in drie keer een half 

uur. Deze cursus is bedoeld voor hen die kennis willen maken met de Italiaanse taal. Voor op vakantie 

bijvoorbeeld of als opstap naar een uitgebreidere cursus Italiaans. 

Heeft u vragen over het niveau van de cursus neemt u dan contact op met de docente.  Het  

e-mailadres/telefoonnummer kunt u opvragen bij het NUT.  

De cursusprijs is EXCLUSIEF het lesmateriaal (boeken, kopieën e.d.). Het te gebruiken lesmateriaal wordt 

tijdig bekendgemaakt. Wij adviseren u geen boeken voor aanvang van de cursus te kopen. 
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tijd:    ma. 14.30 - 15.45 uur (1¼ uur),  20 lessen 

   03/10/2022 t/m 20/03/2023 ,  m.u.v. vakanties    

    

kosten:   leden          €  117,00 

   niet-leden   €  127,00 

 

ENGELS  BEGINNERS  (2x10 LESSEN) 

 

cursus:  834, 835 

docent : mw. Luba Pinchuk 

Heeft u altijd al Engels willen leren maar is het er nooit van gekomen? Deze cursus is dan iets voor u. Onder 

leiding van een ervaren docente maakt u kennis met de Engelse taal. U leert eenvoudig Engels spreken, 

luisteren, lezen en schrijven aan de hand van een aantrekkelijke lesmethode. Voor deze cursus kunt u 

rekenen op 1 uur huiswerk per week. Cursus 835 is een vervolg op cursus 834. De lessen van deze cursussen 

sluiten dus op elkaar aan.  

Kosten van de cursus zijn exclusief lesmateriaal (cursusboek en audiomateriaal).    

 

tijd:    ma. 14.00 - 15.15 uur (1¼ uur), totaal 10 lessen,  zaal 11 

   03/10/2022 t/m 12/12/2022   m.u.v. vakanties    

   09/01/2023 t/m 20/03/2023  (835) 

    

kosten:   leden          €  72,50 

   niet-leden   €  77,50 

ENGELS  CONVERSATIE  (2x10 LESSEN) 

 

cursus:  836, 837 

docent : mw. Luba Pinchuk 

Beheerst u het Engels goed maar ontbreekt u in het dagelijks leven de mogelijkheid of de durf om de taal 

ook daadwerkelijk te spreken? Of wilt u straks op vakantie of op uw werk vloeiender Engels kunnen 

spreken? Dan is deze conversatiecursus Engels iets voor u. 

Tijdens deze cursus onder leiding van een ervaren docente verbetert u uw spreek- en luistervaardigheid. Ook 

werkt u aan uw woordenschat, grammatica en uitspraak. Zo kunt u straks uw gesprekken in het Engels met 

meer routine en zelfvertrouwen voeren. 

Voor deze cursus kunt u rekenen op 1 uur huiswerk per week. 

 

Materiaalkosten: Het lesmateriaal bestaat uit een losbladig systeem. Opbergmap zelf meebrengen. Deze 

kosten zijn voor eigen rekening. Cursus 837 is een vervolg op cursus 836. De lessen van deze cursussen 

sluiten dus op elkaar aan.  

  

tijd:    ma. 16.00 - 17.15 uur (1¼ uur), totaal 10 lessen,  zaal 11 

   03/10/2022 t/m 12/12/2022   m.u.v. vakanties    

   09/01/2023 t/m 20/03/2023 (837)   

    

kosten:   leden          €  72,50 

   niet-leden   €  77,50 

 

 



  

 

 

 

22 

2020 Kalender 
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2021 Kalender 
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