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Voorwoord

  
     Belangrijke informatie

Deze cursusgids is met veel aandacht samengesteld. Ondanks onze 
zorgvuldigheid kunnen wijzigingen ontstaan bijvoorbeeld betreffende de 
startdatum van een cursus. Voor een uitgebreide beschrijving en actuele 
informatie over een cursus verwijzen wij u graag naar onze website. Ook vindt 
u hier informatie over het aanschaffen van lesmateriaal, de eventuele kosten 
daarvan en of een intakegesprek met de docent van toepassing is. 
Alle bewegingscursussen lopen door totdat u aangeeft dat u wilt stoppen. 
Lees de inschrijfvoorwaarden goed door. 

Ga naar www.facebook.com/cursusbureau.evean en like onze pagina om op 
de hoogte te blijven van alle acties en nieuwe activiteiten. Of meld u aan voor 
onze nieuwsbrief via cursusbureau@evean.nl

Evean vindt het belangrijk dat mensen zich prettig en ondersteund voelen en mee kunnen doen in 
de maatschappij. Evean wil mensen graag meer bieden dan alleen zorg. Namelijk een compleet en 
samenhangend aanbod van zorg en welzijn, wonen, ondersteunende diensten thuis en behandeling. 

Deze prachtige cursusgids voor het seizoen 2016-2017 staat boordevol cursussen voor volwassenen 
en senioren. Dit seizoen zijn er cursussen geprogrammeerd in vele gemeenten in Noord-Holland, het 
werkgebied van Evean. Van Den Helder tot Amsterdam en van Castricum tot Monnickendam.

Nieuw zijn onder andere de cursussen op het gebied van houtbewerking en Zazubo dansen, een mix 
van buikdansen, Zumba, Bollywood en Yoga. Misschien is Salsa meer iets voor u of leert u graag een 
woordje Spaans, Duits of Italiaans voor de volgende vakantie? 
De cursussen iPad en tablet en Mindfulness voor senioren zijn ruim vertegenwoordigd. 
Ook de Zorg op maat cursussen worden niet vergeten, zoals onze Geheugencursus voor senioren en 
de cursus In balans (valpreventie).

Blader eens door de gids en kijk regelmatig op onze website www.evean.nl/cursusbureau voor extra 
informatie over de cursussen en de achtergrond van de vakkrachten. Op de website vindt u ook 
diverse evenementen waarbij het Cursusbureau betrokken is.

Heeft u ideeën voor nieuwe cursussen of activiteiten, wilt u als docent bij ons aan 
de slag of heeft u vragen over een cursus? Mail ons via cursusbureau@evean.nl. 
of bel via T 0900-9897 (€ 0,10 per minuut).

Joke van der Spaa, manager Cursusbureau
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De cursusgids is een speciale uitgave van Evean en wordt verstuurd bij het Ledenmagazine van juni 2016. 
De gids is verkrijgbaar bij buurtcentra in Zaanstad en Huizen van de Wijk in Amsterdam-Noord, 
Evean locaties en cursuslocaties.
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•   Ruime keuze in maaltijden,
 voor- en nagerechten
•   Ook dieetmaaltijden
•   Gratis klantenservice
•   Geen verplichtingen
•   Geen bezorgkosten

VRAGEN OF BESTELLEN?

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
(OP WERKDAGEN VAN 8:00 - 18:00 UUR)

Eenmalige deelname per adres.

Zeer voordelig proeven!

www.apetito.nl  •  info@apetito.nl

Probeer nu eenmalig 5 maaltijden voor slechts €3,99 per maaltijd! 

PROEFPAKKET 
(art. nr 93928)

• Slavink in jus met spinazie 

 en aardappelpuree

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderlapje in jus met 

 bloemkool en aardappelpuree

• Grootmoeders kippannetje: 
 kippenpoot met groenten en 

 gebakken aardappelen

5 HEERLIJKE 
MAALTIJDEN

Nu € 19,95
Uw actiecode:
5  -  1606 1296

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogelĳ kheden.
Leden van de Evean 

Ledenvereniging 
ontvangen 10% 
korting op alle 

vervolgbestellingen!

45727 apetito A4-adv 180x240mm Evean Probeeractie 06042016.indd   1 06-04-16   16:45
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Beweging

BodyFit
BodyFit is vooral toegankelijk voor vrouwen, jong of oud, ervaren of niet. De oefeningen kunnen op 
verschillende niveaus uitgevoerd worden. Hierdoor kunt u uzelf verder ontwikkelen in de les. Naarmate u 
vordert, kunt u uw training naar een hoger niveau tillen door een moeilijkere variant van een oefening te 
kiezen. 

  

Waar   Assendelft, A3
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 10 mei 2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur of 10.15 - 11.15 uur

Prijs   € 26,- per maand 

Docent   Wil van de Wijgaart

Waar   Den Helder, ‘t Wijkhuis
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 23 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00  uur

Prijs   € 26,- per maand  

Waar   Heerhugowaard, De Horst
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00  uur

Prijs   € 26,- per maand 

 

Waar  Oosthuizen, Sporthal
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00  uur

Prijs   € 26,- per maand  

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  vrijdag 2 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur

Prijs   € 26,- per maand

Docent  Marianne van Doorn

Waar   Zuidoostbeemster, Zuidoostbeemster
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur 

Prijs   € 26,- per maand  

...............................................

7 sept. gratis open les

9 sept. gratis open les

9 sept. gratis open les 7 sept. gratis open les
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Country-Line dance
Line dansen, de naam zegt het al, is dansen in een lijn of rij. Alle dansers maken gelijktijdig dezelfde 
bewegingen. U danst alleen, maar toch met z’n allen, en er is geen leeftijd aan verbonden. Iedereen kan het 
doen. Jong, oud, dik en dun; het maakt niet uit. Het is goed voor uw lichaam, u gebruikt veel spieren en 
het houdt u jong en fris. De pasjes die u leert zijn overal ter wereld hetzelfde; of u nu in Amerika, Spanje of 
Japan bent, een shuffle of een rock step is hetzelfde. 

FysioGym
FysioGym is een oefenvorm die is gericht op personen met gewrichts- of spierklachten, MS of fybromyalgie. 
Doel is het belastbaarheidsniveau te verhogen of te waarborgen. Ook personen die na een fysiothera-
peutische behandeling nog restklachten hebben zijn van harte welkom. De cursus draagt bij aan het 
voorkomen van nieuwe klachten en staat onder leiding van een fysiotherapeut.  Informeer bij uw 
zorgverzekeraar voor een mogelijke vergoeding.  

  

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  13.30  - 14.30 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  José Fortuijn-Bakkum

  

Waar   Amsterdam, De Evenaar
Startdatum  vrijdag 2 sept. 2016 t/m 26 mei 2017

Lestijd  10.00 - 11.30 uur 

Prijs   € 32,25 per maand

Docent  Erica Kühnemann

Waar   Assendelft, A3
Startdatum vrijdag 2 sept. 2016 t/m 26 mei 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur

Prijs  € 22,- per maand

...................

 Nieuw

FysioFitness
Sporten onder begeleiding van een fysio-/oefentherapeut is voor verschillende doelgroepen geschikt. 
Het is een afwisselend programma in groepsverband, met spierversterkende en evenwichtsoefeningen 
op fitnessapparaten of met materialen. De gespecialiseerde fysio-/ oefentherapeut begeleidt u bij de 
          oefeningen. Tijdens de training 
          wordt rekening gehouden met 
          de mogelijkheden van uw aan-
          doening of lichamelijke gesteld-
          heid. Deze groepen zijn ook 
          geschikt voor mensen zonder 
          beperking die het fijn vinden
          om in groepsverband onder
          begeleiding van een profes-
          sionele fysio-/oefentherapeut te 
          trainen. Informeer bij uw zorg-
          verzekeraar naar een vergoeding
          voor FysioFitness.

  

Waar   Amsterdam, Eduard Douwes Dekker
Startdatum  doorlopend

Lestijden • maandag 13.30 - 14.30 uur 

  • donderdag 13.30 - 14.30 uur 

Prijs   € 28,25 per maand

Docent  Fysio-/oefentherapeuten Evean

Waar   Wormerveer, Paramedisch Centrum
Startdatum  doorlopend

Lestijden • maandag 13.00 - 14.00 uur

    15.30 - 16.30 uur

  • woensdag 13.00 - 14.00 uur   

    16.30 - 17.30 uur

    17.30 - 18.30 uur

  • donderdag 14.00 - 15.00 uur 

  • vrijdag 14.00 - 15.00 uur 

Prijs   € 28,25 per maand

Docent  Fysio-/oefentherapeuten Evean

Waar   Zaandam, Oostergouw
Startdatum doorlopend

Lestijden • maandag 15.30 - 16.30 uur 

  • dinsdag 12.15 - 13.15 uur

  • woensdag 16.00 - 17.00 uur

  • donderdag 16.45 - 17.45 uur 

Prijs  € 28,25 per maand

Docent  Fysio-/oefentherapeuten Evean

Waar  Zaandam, Westerwatering
Startdatum doorlopend 

Lestijden • maandag 10.00 - 11.00 uur 

  • dinsdag 10.00 - 11.00 uur 

  • woensdag 10.00 - 11.00 uur  

Prijs:  € 28,25 per maand

Docent  Fysio-/oefentherapeuten Evean

Waar  Zaandijk, Guisveld
Startdatum doorlopend 

Lestijden • maandag 15.00 - 16.00 uur 

  • woensdag 13.15 – 14.15 uur 

  • vrijdag  15.30 - 16.30 uur  

Prijs  € 28,25 per maand

Docent  Fysio-/oefentherapeuten Evean

...................................................................

“Zelfs met al mijn gewrichtsklachten kan ik nu 
sporten. Het is nog gezellig ook.”
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HydroFitness
Begeleid bewegen in warm water, dat is HydroFitness. Het water van minimaal 32 graden zorgt ervoor dat 
u makkelijker en vrijer kunt bewegen. In het water bent u lichter. Al deze factoren bij elkaar zorgen ervoor 
dat u in een fijne omgeving onder begeleiding van een gespecialiseerde fysio-/oefentherapeut 
oefeningen kunt doen. HydroFitness is uitermate geschikt voor mensen die moeite hebben met bewegen 
op het droge. Tijdens de lessen wordt rekening gehouden met het niveauverschil in de groep. 
De groepen zijn ook geschikt voor mensen zonder beperking die het fijn vinden om te bewegen in warm 
water.

  

Waar   Amsterdam, Eduard Douwes Dekker
Startdatum  doorlopend

Lestijden • dinsdag 13.15 - 14.00 uur

    14.00 - 14.45 uur

  • woensdag 14.00 - 14.45 uur

  • donderdag 13.15 - 14.00 uur

Prijs   € 30,- per maand

Docent  Fysio-/oefentherapeuten Evean

Internationale dans senioren
Met elkaar dansen en nieuwe dansen leren uit verschillende landen. Beweging, gezelligheid en plezier gaan 
hand in hand. Letterlijk, want bij de meeste dansen heeft u uw buurvrouw of buurman vast. Bij volksdansen 
is een vaste partner niet nodig; alléén komen is geen enkel probleem. Op een duidelijke manier worden de 
dansen aangeleerd door de dansdocent en gelukkig hoeft het niet in één keer goed te gaan! Dansen doet u 
voor uw eigen plezier. Voor een proefles bent u altijd welkom!

  

Waar   Heerhugowaard, De Horst
Startdatum  maandag 26 sept. 2016 t/m 23 jan. 2017

Lestijd  10.30 - 11.45 uur 

Prijs   € 27,50 per maand

Docent  Marja Cornelisse

Waar   Krommenie, De Palmboom
Startdatum vrijdag 2 sept. 2016 t/m 26 mei 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  An Benjamin

   

.....................

26 sept. gratis open les

  

Waar   Purmerend, De Zuidpool
Startdatum  dinsdag 6 sept. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  13.30 - 14.30 uur

Prijs   € 22,- per maand 

Docent   Wies Prins

Waar  Schoorl, De Blinkerd
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 21 juni 2017

Lestijd  11.30 - 12.30  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Arian Spaargaren

..................................

6 sept. gratis open les

7 sept. gratis open les

Waar  Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  dinsdag 30 aug. 2016 t/m 30 mei 2017

Lestijd  10.30 - 11.30  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Ineke van der Hilst

Waar   Zaandam, De Zeskanter
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  19.30 - 21.00 uur

Prijs   € 32,50 per maand

Docent  Palmyre Collin

“Ook zonder danspartner was ik 
van harte welkom.”
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Qi-gong
Qi-gong zijn Chinese gezondheidsoefeningen 
om emotioneel, geestelijk en lichamelijk in 
balans te komen. rustige eenvoudige be-
wegingen worden vloeiend en met aandacht 
uitgevoerd op het ritme van de ademhaling. 
Qi-gong heeft een positief effect bij reuma, 
artrose en aanverwante aandoeningen, 
slaapstoornissen, te hoge of lage bloeddruk, 
astma, stress en andere chronische klachten. 
Het accent van de lessen ligt op ontspanning, 
plezier, meditatie en het ontwikkelen van meer 
energie en vitaliteit.

  

Waar   Alkmaar, Mare Nostrum
Startdatum donderdag 8 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Karin Bakkum

 Nieuw

8 sept. gratis open les

Salsa, solo voor senioren
Salsa solo is los dansen op vrolijke Latin muziek. In een uur tijd leert u eerst de basispassen van de Salsa. 
Daarna wordt een begin gemaakt  met een choreografie met arm-, schouder- en heupbewegingen. U kunt 
deze aanpassen aan uw eigen conditie en soepelheid. Er wordt genoeg herhaald en de week erna wordt de 
dans uitgebreid met enkele nieuwe pasjes. Het is allemaal niet te moeilijk en goed te volgen. Wat is leuker 
dan de dag onderbreken met een heerlijk uur dansen en samen lachen?

  

Waar   Alkmaar, Societeit 50+

Startdatum  • dinsdag 20 sept. t/m 29 nov. 2016 

  • dinsdag 24 jan. t/m 4 april 2017

Lestijd  15.00 - 16.00 uur 

Prijs   € 75,- per cursus

Docent  Albertico/Cuba te Llama

Waar   Alkmaar, Daalmeer

Startdatum  • donderdag 22 sept. t/m 1 dec. 2016

  • donderdag 26 jan. t/m 6 april 2017

Lestijd  15.30 - 16.30 uur 

Prijs   € 75,- per cursus

Docent  Jules Joemrati/Cuba te Llama

Waar   Wieringerwerf, Cultuurschuur

Startdatum • woensdag 5 okt. t/m 14 december 2016

  • woensdag 8 feb. t/m 19 april 2017

Lestijd  15.30 - 16.30 uur

Prijs  € 75,- per cursus

Docent  Jules Joemrati/Cuba te Llama

Gratis open les:

      20 september 2016  26 januari 2017

      24 januari 2017  5 oktober 2016

      22 september 2016  8 februari 2017
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                                         Amstellaan 2b 1442 RX Purmerend 
                                                  Tel: 06-51246078 
                                                  www.oasecentrum .nl

Oase Feelgood & Cure Center in Waterland is gespecialiseerd 
in Gezondheid, Bewustzijn, Ontspanning en Beweging 
 
Bij ons kunt u terecht voor de volgende activiteiten, o.a.: 
- Docenten Opleiding Hatha- en Raja Yoga 
- 15-wekelijkse yogalessen 
- Therapeuten werkzaam op verschillende gebieden,
   o.a.: Fysiotherapie, Fysio Pilates, Bowen Therapie, 
   Oefentherapie Mensendieck, Acupunctuur en Bioresonantie 
- Ballet en andere moderne dansvormen 
- Taijiquan & Qigong, Mindfulness en Kung Fu 
- Massage Opleidingen met landelijk erkende diploma’s 
- Cumulus Home voor begeleiding mensen met psychosociale 
   of psychiatrische problematiek 
- Cursussen i.s.m. Evean 
- En veel meer……… 

  

Waar   Purmerend, De Rusthoeve
Startdatum  donderdag 29 sept. t/m 24 nov. 2016

Lestijden 11.30 - 12.30 uur

Prijs   € 69,-

Docent  Frank Tijdeman

......................

Waar   Alkmaar, Het Vlijthof
Startdatum  donderdag 29 sept. t/m 24 nov. 2016

Lestijden 09.30 - 10.30 uur

Prijs   € 69,-

Docent  Frank Tijdeman

Schaken, denksport 
voor mannen
Schaken houdt u scherp en jong van geest. 
Deze denksport staat bekend als moeilijk, 
maar u leert schaken op een overzichtelijke 
manier zonder uw hoofd te breken. 
De cursus van acht lessen eindigt met een 
schaaktoernooi, zodat u het geleerde in 
praktijk kunt brengen.
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.......................................................................

.......................................................................

......................................................

......................................................

ZaZuBo 
Wilt u op een energieke en gezellige 
manier bewegen? Schrijf u dan nu in 
voor ZaZuBo lessen.  
 
ZaZuBo lessen zijn een fusie van de 
Buikdans, Zumba, Bollywood en Yoga. Dit 
zorgt voor een geweldige gebalanceerde 
workout met een grote fun factor! 
 
De lessen worden verzorgd door dans 
docente Tina ten Have.  
 
En hoe mooi is het dat Tina met haar 
meer dan 13 jaar ervaring u laat ervaren 
hoe dans en beweging zowel de geest als 
het lichaam positief beïnvloeden. 
 
Schrijf u in voor ZaZuBo lessen! 
 

Zazubo 
Wilt u op een energieke en gezellige 
manier bewegen? Schrijf u dan nu in 
voor Zazubo lessen.  
 
Zazubo lessen zijn een fusie van de 
Buikdans, Zumba, Bollywood en Yoga. Dit 
zorgt voor een geweldige gebalanceerde 
workout met een grote fun factor! 
 
De lessen worden verzorgd door dans 
docente Tina ten Have.  
 
En hoe mooi is het dat Tina met haar 
meer dan 13 jaar ervaring u laat ervaren 
hoe dans en beweging zowel de geest als 
het lichaam positief beïnvloeden. 
 
Schrijf u in voor Zazubo lessen! 
 

Zazubo 
Wilt u op een energieke en gezellige 
manier bewegen? Schrijf u dan nu in 
voor Zazubo lessen.  

Zazubo lessen zijn een fusie van de 
Buikdans, Zumba, Bollywood en Yoga. Dit 
zorgt voor een geweldige gebalanceerde 
workout met een grote fun factor! 

De lessen worden verzorgd door 
dans docente Milana ten Have.  

En hoe mooi is het dat Milana met haar 
meer dan 13 jaar ervaring u laat ervaren 
hoe dans en beweging zowel de geest 
als het lichaam positief beïnvloeden. 

Schrijf u in voor Zazubo lessen! 
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SeniorenFit
Om u vitaal te blijven voelen, is het van belang dat u wekelijks aan lichaamsbeweging doet. Door de inhoud 
van deze les, met veelal functionele oefeningen, zult u zich bij uw dagelijkse activiteiten fitter en sterker 
voelen. De les bestaat uit een warming-up gevolgd door oefeningen voor kracht, lenigheid en balans. 
We maken ook gebruik van een stoel en ieder doet wat hij/zij kan. Ons motto is niets moet, alles mag! 
De les wordt overdag gegeven in gezellig groepsverband. Dit zorgt ervoor dat u zich thuis zult gaan voelen 
in de groep, wat resulteert in een ontspannen sfeer. 

  

Waar   Assendelft, A3
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  11.15 - 12.15 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Waar   Den Helder, ‘t Wijkhuis
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 23 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Waar   Heerhugowaard, De Horst
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Waar   Krommenie, De Durghorst
Startdatum  donderdag 1 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Corina Dekker

Waar   Krommenie, De Palmboom
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 29 mei 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur of 10.30 - 11.30 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Joke Zwikker

Waar   Krommenie, De Pelikaan
Startdatum  dinsdag 30 aug. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Andri Dijkman

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum vrijdag 2 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur of 11.15 - 12.15 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Marianne van Doorn

   

.....................................................................................

9 sept. gratis open les

9 sept. gratis open les

  

Waar   Zaandam, De Bovenkruier
Startdatum  woensdag 21 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.30 - 11.30 uur

Prijs   € 22,- per maand 

Docent   Lucia Saft

Waar  Zaandam, OBS De Jagersplas
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Andri Dijkman

Waar  Zaandam, De Kolk
Startdatum  donderdag 1 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  09.45 - 10.45  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Anneke Bindt

Waar  Zaandam, De Poelenburcht
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Waar  Zaandam, Saenden
Startdatum  vrijdag 2 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Andri Dijkman

Waar  Zaandam, Saenden
Startdatum  donderdag 1 sept. 2016 t/m 20 juli 2017

Lestijd  14.30 - 15.30  uur

Prijs   Exclusief voor de bewoners

Docent  José Fortuijn-Bakkum

Waar   Zaandijk, De Boed
Startdatum  dinsdag 30 aug. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Nans Kettenis

Waar   Zaandijk, Guisveld
Startdatum  dinsdag 30 aug. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  14.00 - 15.00 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Nora Monderen

Waar   Zuidoostbeemster, Zuidoostbeemster
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.15 - 11.15 uur

Prijs   € 22,- per maand

Waar   Heerhugowaard, BAAI
Startdatum donderdag 8 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  11.15 - 12.15 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Sophie Hu

....................................................................
8 sept. gratis open les
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Waar   Landsmeer, Indoor Centrum
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur of 11.15 - 12.15 uur

Prijs   € 14,70 per maand 

Docent   Ed van Cappellen

Waar  Oosthuizen, Sporthal
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.15 - 11.15  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Waar  Volendam, De Kreil
Startdatum   woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  14.00 - 15.00  uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Koen Wieffering

..................................................

Waar  Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  donderdag 1 sept. 2016 t/m 18 mei 2017

Lestijd  09.30 - 10.30  uur of 11.00 - 12.00 uur

Prijs   € 22,- per maand  

Docent  Tiny Mannak

Waar   Zaandam, Gibraltar
Startdatum  vrijdag 2 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Anneke Bindt

Waar   Zaandam, De Tref
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur of 10.45 - 11.45 uur

Prijs   € 15,75 per maand

Docent  Ed van Cappellen

Sport & Beweging
Sport & Beweging is een cursus om (jong) senioren die onvoldoende lichamelijk actief zijn meer te laten 
bewegen met een laagdrempelige aanpak. In het programma ligt de nadruk op plezier in bewegen, het 
kennismaken met uiteenlopende vormen van bewegen, het bevorderen van de fysieke fitheid en het in 
contact komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt. De cursus bestaat uit een wekelijkse beweegles 
onder deskundige begeleiding. Zelfhulp cursussen 

Vijf elementen voedingsleer 

Trad. Chinese geneeswijzen  

Guasha meridiaantherapie 

Cupping  

Qi kung 

Tai Chi

info@mirakelhof.nl     06 45 94 98 28     www.mirakelhof.nl        Leden EVEAN ledenvereniging: 15% korting op alle cursussen

Guasha behandeling 
Migraine  

RSI/KANS 

Menopauze  

Menstruatie 

Hoge bloeddruk  

Natuurlijk afvallen  

Reuma, artrose en jicht  

Depressie, stress en burn-out

Gratis inloopspreekuur 
Heeft u vage klachten die de reguliere geneeskunde niet thuis kan brengen en waar deze geen raad mee weet? Bezoek ons inloopspreekuur, samen 
bespreken we de complementaire mogelijkheid om uw klachten aan te pakken.

Actie 
Guasha behandeling 

Nu €30 per keer 
(i.p.v. €65) 

Actiecode: E1617 
Geldig t/m 31 aug. 2017
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Tai Chi
Tai Chi is ontstaan in China en bestaat uit vloeiende bewegingen die hun oorsprong vinden in de 
krijgskunst. Onder invloed van het Boedhisme, het Taoïsme en de traditionele Chinese geneeskunde 
is Tai Chi door de eeuwen heen ontwikkeld tot een kunst die bestaat uit een serie langzaam in elkaar 
vloeiende bewegingen. Daarbij staan ontspanning, concentratie en evenwicht centraal. Tai Chi is gericht 
op persoonlijke groei, innerlijke kracht en een goede conditie. Deze cursus is geschikt voor zowel mannen 
als vrouwen van elke leeftijd.

7 sept. gratis open les

  

Waar   Landsmeer, Landsmeer
Startdatum  dinsdag 13 sept. 2016 t/m 13 juni 2017 

Lestijd  09.30 - 10.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  George Hoffstaetter

Waar   Oostzaan, Fysio De Kolk
Startdatum maandag 12 sept. 2016 t/m 12 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  George Hoffstaetter

..........................

TAI CHI, BEGINNERS

13 sept. gratis open les
12 sept. gratis open les

“Deelname aan Sport & Beweging leidt tot 
aantoonbare toename van lichamelijke 
activiteit, verbetering van fysieke fitheid en 
toename van de sociale contacten.”



16 17

  

Waar   Zaandam, De Bovenkruier
Startdatum  dinsdag 4 okt. t/m 20 dec. 2016 

Lestijd  19.15 - 20.15 uur 

Prijs   € 27,50 per maand

Docent  Sam Politon

Waar   Zaandam, De Bovenkruier
Startdatum  dinsdag 31 jan. t/m 25 apr. 2017

Lestijd  19.15 - 20.15 uur 

Prijs   € 27,50 per maand

Docent  Sam Politon

Waar   Zuidoostbeester, Zuidoostbeemster

Startdatum • dinsdag 27 sept. t/m 6 dec. 2016

  • dinsdag 31 jan. t/m 11 april 2017

Lestijd  19.00 - 20.00 uur

Prijs  € 75,- per 10 lessen

Docent  Barbara Hardmeier

TAI CHI, GEVORDERDEN

Waar   Zaandam, De Bovenkruier
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  19.15 - 20.15 uur 

Prijs   € 27,50 per maand

Docent  Sam Politon

....................................................

TAI CHI, BEGINNERS (vervolg) Chi Kung, senioren met valpreventie
Chi Kung is een verzamelnaam voor in China ontwikkelde trainingen, die ertoe dienen om vitale energie, 
mentale kracht, bewustzijn en gezondheid op te bouwen. ‘Chi’ betekent energie en ‘Kung’ staat voor 
het ontwikkelen ervan. De effectieve, genezende oefeningen behoren tot een inspirerend en zeer verfijnd 
systeem, dat wereldwijd door vele miljoenen mensen wordt beoefend. In veel Chinese parken zie je 

mensen deze eenvoudige oefeningen doen, het is een prachtig gezicht: vol rust, aandacht en harmonie.r

samen sportief bezig zijn, gezellig 
en goed voor jong en oud!

       
         

            
                                                                                             

(0299) 418 100       info@spurd.nl

 In sportzaal, verwarmd zwemwater of buitenlucht in Purmerend:

samen sportief bezig zijn, gezellig 
en goed voor jong en oud!
Het beweegprogramma van Spurd heeft een gevarieerd aanbod voor een passende prijs!
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Gratis open les:

        4 oktober 2016    27 september 2016

        31 januari 2017    31 januari 2017

1

2

2

3

4

3

4

  
Waar   Alkmaar, Societeit 50+
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.15 - 11.15 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Sophie Hu

Waar   Heerhugowaard, BAAI
Startdatum  donderdag 8 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Sophie Hu

Waar   Westzaan, Lambert Melisz

Startdatum maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Jan Deden

Waar   Zaandam, De Meerpaal
Startdatum  donderdag 1 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  10.45 - 11.45 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Jan Deden

Waar   Zaandam, De Kolk
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Jan Deden

............................................

7 sept. gratis open les

8 sept. gratis open les
31 aug. gratis open les

Weerbaarheidstraining
Soms is het lastig om goed voor uzelf op te 
komen. Of misschien voelt u zich wel eens 
onveilig op straat. Weet u wat u kunt doen als 
iemand u lastig valt? 
De inhoud van de weerbaarheidstrainingen 
bestaat voornamelijk uit: lichaamshouding en 
ademhaling, eenvoudige zelfverdedigings-
technieken met weringen, hoe u agressieve 
situaties de-escaleert. Daarnaast werkt u aan 
conditie en krachtverbetering, waardoor u 
meer zelfvertrouwen krijgt en lichamelijke 
en geestelijke balans. Deze cursus is voor 
volwassenen en senioren.

  
Waar   Volendam, De Kreil
Startdatum 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  15.15 - 16.15 uur

Prijs  € 26,- per maand

Docent  Koen Wieffering

..........................................

 Nieuw

 Nieuw
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Yoga, Yin Yoga op de mat
Yin Yoga is een zachte vorm van yoga, waarbij rust en meditatie in beweging centraal staan.
Het dagelijks leven is vaak druk en soms gejaagd, er wordt veel van onze energie gevraagd. 
Deze inspanningen waarbij actie voorop staat, zijn te zien als ‘Yang’. Misschien kent u het zwart witte 
Yin-Yang teken? Yin en Yang houden elkaar in balans. Yin Yoga is geschikt voor iedereen die op zoek is 
naar: ontspanning, flexibiliteit, omgaan met stress, balans, herstel na blessures, lekker kunnen slapen, 
vermindering van allergie,- en ontstekingsverschijnselen en vooral: compassie met en zachtheid voor 
uzelf en anderen.

  

Waar   Amsterdam, Henriette  Roland Holst
Startdatum  maandag 5 sept. 2016 t/m 26 juni  2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Annemiek Tuinhof de Moed

Waar   Amsterdam, De Evenaar
Startdatum dinsdag 30 aug. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  09.15 - 10.15 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Annemiek Tuinhof de Moed

...................

5 sept. gratis open les
30 aug. gratis open les

Yoga, Yin Yoga op de stoel
Mensen die minder mobiel zijn kunnen Yoga 
(gedeeltelijk of helemaal) in een stoel volgen. 
Uit ervaring is gebleken dat dit voor veel 
mensen nieuwe mogelijkheden biedt.

  

Waar   Amsterdam, Henriette  Roland Holst
Startdatum  maandag 5 sept. 2016 t/m 26 juni  2017

Lestijd  10.15 - 11.15 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Annemiek Tuinhof de Moed

5 sept. gratis open les

Yoga
Als u aan Yoga doet, werkt u met uw eigen lichaam. Het rustig en met precisie uitvoeren van de 
houdingen op eigen niveau staat in de lessen centraal. U ontdekt of er spanning is die beweging beperkt 
of juist ruimte om verder door te gaan. Tijdens het oefenen wordt de aandacht bewust op de ademhaling 
gericht. Hierdoor laat u spanning en stijfheid beetje bij beetje los en leert u gaandeweg de yogahoudingen 
tot in de kleinste details uitvoeren. Dit geeft voldoening en plezier. 
Yogahoudingen worden staand, zittend en/of liggend uitgevoerd met tussendoor momenten van rust. 
De lessen bestaan uit vier onderdelen: opwarmingsoefeningen, een ademhalingsoefening, vervolgens 
themahoudingen en als afsluiting een ontspanningsoefening. 

  
Waar   Amsterdam, De Evenaar
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  19.15 - 20.30 uur 

Prijs   € 35,20 per maand

Docent  Marie José Cobben

Waar   Amsterdam, Waterlandplein
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 29 mei 2017

Lestijd  10.30 - 12.00 uur 

Prijs   € 41,45 per maand

Docent  Catharina Scholten

Waar   Assendelft, A3
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  11.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 28,30 per maand

Docent  Mintwab Aliyou

Waar   Bakkum, Transitium
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 23 juni  2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur 

Prijs   € 28,30 per maand

Docent  Judith Bosman-Draai

Waar   Purmerend, De Zuidpool

Startdatum woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  19.00 - 20.00 uur

Prijs  € 28,30 per maand

Waar   Wieringerwerf, De Cultuurschuur

Startdatum woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Marchal van Straten

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  19.00 - 20.00 uur of 20.15 - 21.15 uur 

Prijs   € 28,30 per maand

Docent  Mauritza Victoria

Waar   Zaandam, De Poelenburcht
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  19.00 - 20.00 uur of 20.15 - 21.15 uur 

Prijs   € 28,30 per maand

Docent  Yolanda Haighton

.............................................................

 Nieuw

 Nieuw

7 sept. gratis open les

9 sept. gratis open les

“U leert uw lichaam beter kennen 
en de grenzen ervan te aanvaarden 

of juist te verleggen.”

7 sept. gratis open les
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Yoga, senioren
Yoga heeft een groot effect op uw lenigheid omdat u leert fysieke houdingen en oefeningen op een rus-
tige en beheerste manier uit te voeren. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor ademhaling, gewrichten, 
bewegelijkheid en spierkracht. De oefeningen helpen u uw stress aan te pakken, uw bloeddruk te normali-
seren en het zenuwstelsel te balanceren. Dit is essentieel voor het voorkomen van hartziektes en problemen 
aan het zenuwstelsel. Bij het beoefenen van yoga leert u zowel uw lichaam als de grenzen ervan te kennen 
en respecteren. De oefeningen zijn niet moeilijk, waardoor het verschil tussen spanning en ontspanning 
duidelijk voelbaar is. Aandachtig bewegen wordt afgewisseld door liggen of zitten in aandacht. Indien het 
lichaam dit niet toelaat kunnen aangepaste oefeningen, bijvoorbeeld op een stoel, worden gekozen. 
Door met plezier te bewegen, ook al zijn de bewegingen nog zo klein, gaat alles soepeler en meer vanzelf.

  

Waar   Alkmaar, Mare Nostrum
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  11.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Agnes Ammeraal

Waar   Alkmaar, Societeit 50+
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Agnes Ammeraal

Waar   Bakkum, Transitium
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 23 juni 2017

Lestijd  10.15 - 11.15 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Judith Bosman-Draai

Waar   Heerhugowaard, De Horst
Startdatum  woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  13.30 - 14.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent   Jitske Winkel

Waar   Heiloo, GGZ St. Willibrord
Startdatum  dinsdag 6 sept. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  14.00 - 15.00 uur

Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  09.00 - 10.00 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Marianne van Vliet

Waar   Krommenie, De Pelikaan
Startdatum  donderdag 1 sept. 2016 t/m 29 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Mintwab Aliyou

Waar   Krommenie, De Palmboom
Startdatum maandag 29 aug. 2016 t/m 22 mei 2017

Lestijd  13.30 - 14.30 uur

  15.00 - 16.00 uur

Docent  Corrie Bijland

Startdatum woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.30 - 11.30 uur 

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Yolanda Haighton

Waar   Monnickendam, De Bolder
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 30 juni 2017

Lestijd  11.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Ingvild Molenaar

Waar   Purmerend, Rusthoeve
Startdatum  donderdag 8 sept. 2016 t/m 22 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Janny Nat-Geesink

Waar   Purmerend, De Zuidpool
Startdatum  dinsdag 6 sept. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  11.30 - 12.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Janny Nat-Geesink

Waar   Wieringerwerf, De Cultuurschuur
Startdatum woensdag 7 sept. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.45 - 11.45 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Marchal van Straten

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum dinsdag 30 aug. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  08.45 - 09.45 uur of 09.50 - 10.50 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Yvonne Hageman

Waar   Zaandam, De Kolk
Startdatum  woensdag 31 aug. 2016 t/m 28 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Lia Kok

Waar   Zaandam, Dirk Prins
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni 2017

Lestijd  10.00 - 11.00 uur of 11.15 - 12.15 uur

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Cilly Koeman

Waar   Zuidoostbeester, Zuidoostbeemster
Startdatum dinsdag 6 sept. 2016 t/m 27 juni 2017

Lestijd  09.30 - 10.30 uur

Prijs  € 22,- per maand

Docent  Janny Nat-Geesink

..................................................................................

................................................
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Zumba Gold
Zumba Gold is uitermate geschikt voor 55-plus-
sers die jong van geest zijn, mensen voor wie de 
reguliere Zumba te snel gaat en deelnemers die 
speciale aanpassingen nodig hebben voor een 
succesvolle workout. Doe mee en houd uw 
lichaam en geest actief en gezond. Bij Zumba 
Gold heerst dezelfde sfeer als bij Zumba; de les 
is leuk en makkelijk te volgen. Deelnemers 
genieten van Merengue, Salsa, Cumbia, buik-
dansen, rumba, Tango, Cha Cha en andere leuke, 
spannende ritmes en dansen. U traint taille, buik 
en heupen lachend op Zuid-Amerikaanse muziek.

Zazubo dance
Wilt u op een energieke en gezellige manier 
aan beweging doen? Schrijf u dan nu in voor 
de Zazubo lessen. De lessen zijn een combi-
natie van buikdansen, Zumba, Bollywood en 
Yoga. Dit zorgt voor een geweldige workout 
met een grote funfactor.
Dansdocente Milana ten Have heeft meer 
dan 13 jaar ervaring. Zij zal u laten ervaren 
hoe dans en beweging zowel de geest als het 
lichaam positief beïnvloeden. 

  

Waar   Zaandam, De Kolk
Startdatum  maandag 29 aug. 2016 t/m 26 juni  2017

Lestijd  19.30 - 20.30 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Milana ten Have

29 aug. gratis open les

  

Waar   Sint Pancras, De Geist
Startdatum  vrijdag 9 sept. 2016 t/m 30 juni  2017

Lestijd  11.15 - 12.15 uur 

Prijs   € 22,- per maand

Docent  Judith Wittebrood

....................................

9 sept. gratis open les

..............................

Creatief

Beeldend omgaan met verlies
Bij deze cursus is het verlies van een naaste, recent of 
langer geleden, het uitgangspunt voor beeldend werk. 
De cursus is erop gericht om gevoelens en gedachten 
om te zetten in schilderingen, tekeningen, collages en 
tekst. Zo ontstaan nieuwe vormen om met de situatie om 
te gaan. Doel is om aan het eind van de cursus een uniek 
eigen boekje vol waardevolle herinneringen in handen te 
hebben. De cursus begint iedere week met een voorbeeld. 
De docente leest bijvoorbeeld een gedicht voor, toont 
een filmfragment of laat een kunstwerk zien. Vervolgens 
wordt u begeleid bij het op uw eigen manier vormgeven 
van uw gevoelens en gedachten. Materialen kunt u naar 
eigen inzicht meenemen, of eventueel bij de docent tegen 
kostprijs afnemen.

 Nieuw

Waar   Amsterdam, De Evenaar
Startdatum  dinsdag 17 jan. t/m 28 maart  2017

Lestijd  10.30 - 12.00 uur 

Prijs   € 137,50 (of in termijnen)

Docent  Annemiek Tuinhof de Moed

  
Beeldhouwen in speksteen
De cursus Beeldhouwen in speksteen is zeer 
geschikt voor zowel beginners als gevorderden. 
De steen die u uitkiest vormt het uitgangspunt voor 
het beeld. Uw inspiratie bepaalt vervolgens wat u 
maakt: figuratief, abstract of een combinatie van 
beide. Neem zelf een voorbeeld uit een boek 
of een schets mee. U gaat onder professionele 
begeleiding kappen, raspen en schuren en zo 
ontstaat de grove vorm. Het beeld wordt afgewerkt 
door te polijsten en waxen. Daarna kunt u het met 
trots mee naar huis nemen. 

Waar   Amsterdam, De Evenaar

Startdatum  • dinsdag 4 okt. 2016 t/m 7 feb. 2017

  • dinsdag 28 feb. t/m 20 juni 2017

Lestijd  19.15 - 21.15 uur 

Prijs   € 185,- (of in termijnen; excl. materiaal)

Docent  Merle Carvalho

“U kunt speksteen bij de docent 
kopen voor ongeveer € 3 per kilo.”
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Chinees schilderen & Kalligrafie
Chinese schilderkunst, waarvan de basis ligt bij de Chinese 
kalligrafie, wordt beoefend met speciale penselen, inkt en 
verf op rijstpapier of zijde. In China zijn veel verschillende 
schilderstijlen te zien, zowel de literaire inktschildering als 
kleurrijke contourschilderingen. De vrije literaire schil-
derstijl is gericht op het vereenvoudigen tot de essentie, 
zowel in afbeelding als in poëtisch schrift. Deze stijl ligt 
ten grondslag aan het Taoïsme en Boeddhisme. Het is niet 
alleen geestelijk, maar ook lichamelijk werk. Chinezen 
beschouwen dit als een meditatievorm. De cursus Chinees 
schilderen & Kalligrafie is toegankelijk voor iedereen. 
In twaalf lessen leert u de penseelhouding en inktpenseel-
streken van de Chinese kalligrafie. Daarna volgt de basis-
techniek van bamboe, bloemen, vogels of landschappen. 
U kunt zich ook verder verdiepen in Chinees kalligraferen. 
Kijk ook bij de workshop Wenskaarten verfraaien.

Waar   Amsterdam, Eduard Douwes Dekker

Startdatum  • vrijdag 23 sept. t/m 16 dec. 2016

  • vrijdag 20 jan. t/m 21 april 2017

Lestijd  15.30 - 17.30 uur 

Prijs   € 174,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal)

Docent  ruomei Tan

Waar   Wormerveer, De Lorzie

Startdatum  • vrijdag 23 sept. t/m 16 dec. 2016

  • vrijdag 20 jan. t/m 21 april 2017

Lestijd  12.45 - 14.45 uur 

Prijs   € 174,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal)

Docent  ruomei Tan

Waar   Zuidoostbeemster, Zuidoostbeemster

Startdatum • vrijdag 23 sept. t/m 16 dec. 2016

  • vrijdag 20 jan. t/m 21 april 2017

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs   € 174,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal)

Docent  ruomei Tan CURSUSSEN VOORJAAR 2014 

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403 / PURMEREND

CURSUSSEN & WORKSHOPS 

SCHILDEREN
TEKENEN
GLAS IN LOOD
VILTEN 
THEATER
BEELDHOUWEN
FOTOGRAFIE
EDELSMEDEN
TUIN ONTWERPEN
SCHRIJVEN
KUNSTGESCHIEDENIS
ZILVERKLEI
KERAMIEK
SPEKSTEEN
PORTRETMODEL
LEZINGEN

 WWW.WHERELANT.NL
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Doe het zelf klussen
Heeft u zin om iets te maken? Maar denkt u dat het alleen niet lukt? Pak dan uw gereedschapskist en 
klus mee! De basis van deze cursus is het maken van een krukje, in een hoge of lage variant. 
Natuurlijk is er ruimte voor eigen inbreng. Misschien heeft u zelf een idee dat u graag wilt uitvoeren. 
Het met plezier leren zelf iets te maken staat voorop. Alle stappen worden gevolgd: een idee bedenken, 
een tekening maken en bepalen welk materiaal nodig is. Daarna gaan we met de lijst van benodigdheden 
sámen naar de bouwmarkt. Onder begeleiding leert u  het gereedschap goed te gebruiken, zodat u kunt 

zagen, boren, schroeven, plamuren en schilderen. Geduld en door-
zettingsvermogen zijn nodig, maar u zult vooral het plezier ervaren om 
zelf iets te maken.

 Nieuw

  
.........................

Waar   Amsterdam, De Evenaar
Startdatum  dinsdag 27 sept. t/m 6 dec.  2016

Lestijd  10.30 - 12.00 uur 

Prijs   € 137,50 (of in termijnen; excl. materiaal)

Docent  Annemiek Tuinhof de Moed

 basisopdracht hoge of lage kruk

......................................................
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Edelsmeden, basisvaardigheden
U leert het proces van zelf ontwerpen, de elemen-
taire eigenschappen van het zilver en de basis-
vaardigheden als boren, zagen, solderen, gieten, 
polijsten en stenen zetten. De docent heeft diverse 
voorbeelden die u kunt namaken of u kiest voor een 
eigen creatie. Tijdens deze cursus kunt u bijvoor-
beeld een ring, broche, hanger of oorbellen maken. 
Bij de eerste les betaalt u € 75,- aan de docent voor 
materiaal (zilver) en het gebruik van zijn gereed-
schap. De docent zorgt ervoor dat uw sieraad (met 
steen) binnen het budget blijft. Deze cursus is 
geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar, volwassenen 
en senioren.
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Waar   Wormerveer, Casa VazQuez

Startdatum  • dinsdag 20 sept. t/m 29 nov. 2016

  • dinsdag 13 dec. 2016 t/m 7 maart 2017

Lestijd  20.00 - 22.00 uur 

Prijs   € 110,- exclusief materiaal

Docent  Hugo Vazquez

Houtbewerking
Tijdens deze cursus maakt u zelf een eigen en uniek houten woonaccessoire. Er is keuze uit twee mogelijk-
heden: een hoge barkruk of een laag krukje/tafeltje. De afwerking in kleur, puur natuur, effen of gestipt, 
bedenkt u natuurlijk helemaal zelf! Aan bod komen: meten, zagen, boren, 
schroeven, plamuren en schilderen. Maar, zelf iets maken met plezier staat voorop.  
Bij de eerste les betaalt u ongeveer € 12,50 aan de docent voor materiaal.

 Nieuw

  
...............

Waar   Purmerend, Rusthoeve
Startdatum  dinsdag 27 sept. t/m 22 nov.  2016

Lestijd  14.00 - 15.30 uur 

Prijs   € 89,- (exclusief materiaal)

Docent  Annemiek Tuinhof de Moed

Houtsnijden
We beginnen met het snijden van een lepel, maar eenmaal op dreef komt er een heuse woudgeest uit het 
hout tevoorschijn. U leert omgaan met hamer, beitel en verschillende houtsnijmesjes. Aan de werkbank 
ontdekt u hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met het ouderwetse handwerk. 
De gekozen thema’s zijn geschikt voor mensen zonder ervaring. U leert een ontwerp maken, met gereed-
schap omgaan, maar ook zorgen voor (uw) veiligheid. 
Het plezier van het creatieve proces staat voorop, maar aan het eind van de cursus zult u verrast zijn over 
het eindresultaat van uw werk.  De cursusprijs is exclusief materiaalkosten en gebruik van gereedschap. 
Hiervoor betaalt u de eerste les circa € 25,- aan de docent.

  
.........................

Waar   Alkmaar, Mare Nostrum

Startdatum  • woensdag 28 sept. 2016 t/m 1 feb. 2017

  • woensdag 8 feb. t/m 7 juni 2017

Lestijd  13.00 - 15.00 uur 

Prijs   € 180,- (of in termijnen; excl.materiaal)

Docent  Josko Sostaric

 Nieuw

SPEEL MET ONS MEE!
Overal om ons heen is muziek. Muziek spreekt ons aan in iedere fase van ons leven. 
En wie muziek ìn zich heeft, gaat vroeger of later op zoek naar mogelijkheden om dat te 
uiten in actief muziekmaken. Muziekschool Waterland heeft cursussen voor jong en oud; 
voor gevorderden en voor echte beginners. Muziek maken, dat doe je samen!

Onder de titel Eindelijk Tijd zijn 
er groepslessen voor SENIOREN. 
Zoals gitaar, piano, panfluit en 
mondharp. De cursus Brein in 
beweging houdt uw hersenen 
soepel op een leuke en gezellige 
manier.  

MUZIEK OP SCHOOT
Ook de kleintjes houden van 
muziek. En juist samen met 
je PEUTER muziek maken is 
goed voor hun ontwikkeling. 
In deze 10 lessen doen we 
allerlei bewegings- en 
muziekspelletjes.

Zingen! Veel muziek maken, luisteren 
naar muziek, bewegen en tal van 
muzikale spelletjes. In Muziek-
orientatie en MiniMusical 
ontwikkelen KINDEREN hun muzikale 
vaardigheden op speelse wijze.

Voor meer cursus-
sen, informatie en 

inschrijven zie
www.muziekschool

waterland.nl

Like ons op 
Facebook.com/mu-

ziekschoolwaterland 
en blijf op de hoogte 

van alle muzikale 
nieuwtjes0299 427812 

KvK 37128990

info@muziekschoolwaterland.nl  
www.muziekschoolwaterland.nl
IBAN NL 35 INGB 0002018445

Geulenstraat 62  
1441 RZ Purmerend
BTW NL 17409002B01

Voor JEUGD van 10 - 18 jaar 
is er De Popfabriek i.s.m. 
Poppodium P3. Samen in 
een bandje muziek maken, 
talent ontwikkelen, 
optreden! De afsluiting van 
ieder blok van 8 lessen is op 
het podium van P3!

De Popfabriek heeft een 
eigen website: 

www.depopfabriek.nl
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“Wanneer 
ik met mijn 
handen 
werk, kom 
ik helemaal 
tot rust.”

 Naturel of in een kleurtje,    wat is uw smaak?

Mexicaanse Edelsmid

Particuliere lessen: minimaal 2, 
maximaal 4 deelnemers. 
Dag en tijd in overleg. 10 lessen.

T 075 6154071
E info@hugovazquez.nl
I  www.hugovazquez.nl
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Klei & Keramiek
Het woord keramiek komt van het Griekse 
keramos, dat drinkvat of aardewerkvat betekent. 
Van origine werd het woord gebruikt voor het 
aanduiden van voorwerpen die van gebakken 
klei zijn gemaakt zoals potten en serviezen in 
porselein, aardewerk of steengoed. 
Tijdens de cursus worden verschillende tech-
nieken behandeld om klei te vormen. Daarnaast 
is er aandacht voor het decoreren en glazuren 
van de ontstane vormen. Deze cursus is voor 
jong en oud, mannen, vrouwen en voor mensen 
met een beperking. 

  
.........................

Waar   Zaandam, De Poelenburcht

Startdatum  • maandag 3 okt. t/m 12 dec. 2016

  • maandag 9 jan. t/m 20 maart 2017

Lestijd  09.30 - 12.30 uur 

Prijs   € 195,- (of in termijnen; incl. materiaal)

Startdatum maandag 27 maart t/m 15 mei 2017

Lestijd  09.30 - 12.30 uur 

Prijs   € 125,- (of in termijnen; incl. materiaal)

Docent  Tine Pauwels

Mandala tekenen, basiscursus
De basiscursus Mandala tekenen behandelt een 
vorm van tekenen en kleuren binnen de cirkel, 
waarvoor u niet hoeft te kunnen tekenen om een 
aardig resultaat te bereiken. Op speelse wijze 
wordt kennisgemaakt met lijnen, vormen en kleur-
techniek. U leert eenvoudige patronen op te zetten. 
Ontspannen genieten van kleuren, gezellig 
samenzijn en creativiteit zijn van belang. Het kleu-
ren werkt heerlijk rustgevend. Deze cursus van tien 
lessen vindt ongeveer eens per maand plaats. 
De exacte lesdata en materiaallijst vindt u terug 
op www.evean/cursusbureau. 

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  dinsdag 27 sept. 2016 t/m 6 juni 2017

  (eens per maand)

Lestijd  19.00 - 22.00 uur 

Prijs   € 139,- (of in termijnen; excl. materiaal)

Docent  Ank Goudriaan

Mozaïeken
Mozaïek is een kunstvorm waarbij een patroon 
wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine 
gekleurde steentjes (tesserae), die in een vloer, 
wand of op een voorwerp worden gemetseld. 
Tijdens de lessen kiest u een kleurencombinatie 
die bij u past en zo creëert u een unieke schaal, 
voor uzelf of om cadeau te geven.

Waar   Alkmaar, Vlijthof

Startdatum  • vrijdag 23 sept. t/m 14 okt. 2016

  • vrijdag 25 nov. t/m 16 dec. 2016

Lestijd  15.00 - 16.30 uur

Prijs   € 39,- (exclusief materiaal)

Docent  Evelien Blok

Tekenen en schilderen, beginners
Speciaal voor mensen die tekenen en schilderen leuk vinden maar niet goed weten waar te beginnen is 
deze laagdrempelige basiscursus geschikt. Ervaring is niet nodig, wel de bereidheid om verschillende 
materialen en technieken (potlood, inkt, acrylverf e.d.) uit te proberen.  U kunt op uw eigen niveau en 
tempo werken. De onderwerpen, zoals bloemen, dieren of landschappen, lopen zeer uiteen dus er zit 
altijd wel iets bij dat u zal aanspreken. Plezier in het tekenen staat voorop. De cursusprijs is exclusief 
materiaal. De docent zorgt daar de eerste les voor. In overleg met de docent schaft u daarna materiaal 
aan. Heeft u al materiaal in bezit dan kunt u dat vanaf de tweede les meenemen.

Waar   Amsterdam, Waterlandplein

Startdatum  • maandag 12 sept. 2016 t/m 16 jan. 2017

  • maandag 30 jan. t/m 12 juni 2017

Lestijd  14.15 - 16.15 uur 

Prijs   € 208,-  (of in termijnen; excl. materiaal), 16 lessen

Docent  Céline Maat

Waar   Zaandam, De Kolk

Startdatum  • maandag 3 okt. 2016 t/m 23 jan. 2017

  • maandag 30 jan. t/m 22 mei 2017

Lestijd  19.30 - 21.30 uur 

Prijs   € 182,- (of in termijnen; excl. materiaal), 14 lessen

Docent  Josephine Boza

Waar   Monnickendam, De Bolder

Startdatum • woensdag 28 sept. 2016 t/m 25 jan. 2017

  • woensdag 1 feb. t/m 24 mei 2017

Lestijd  10.30 - 12.30 uur

Prijs   € 195,- (of in termijnen; excl. materiaal), 15 lessen

Docent  Céline Maat

.......................................................

 Nieuw
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Tekenen en schilderen, gevorderden
In deze cursus komen veel afwisselende onderwerpen en thema’s aan bod waardoor er altijd wel iets is 
dat u aanspreekt. Bijvoorbeeld dieren tekenen door te experimenteren met gemengde technieken, beter 
arceren, tekenen met wassing of leren abstraheren. Daarnaast kunt u ook aangeven wat u graag onder de 
knie wilt krijgen. Vragen als: hoe maak ik iets ruimtelijker, of welke kleur heeft de schaduw, worden 
moeiteloos geïntegreerd tijdens de inspirerende lessen. 
U zorgt zelf, in overleg met de docent, voor het benodigde materiaal.

Tekenen en schilderen met aquarel
Werken met aquarelverf is verrassend en mooi door het transparante effect. Voor deze basiscursus is 
ervaring met tekenen makkelijk, maar niet vereist. U kunt mooie dingen maken en u zult verrast zijn over 
het resultaat! Na verkenning van het materiaal en de techniek van deze schilderkunst gaat u naar eigen 
onderwerp schilderen.

  
.........................

Waar   Zuidoostbeemster, Zuidoostbeemster

Startdatum  • woensdag 28 sept. t/m 21 dec. 2016

  • woensdag 25 jan. t/m 19 april 2017

Lestijd  14.00 - 15.30 uur 

Prijs   € 150,- (of in termijnen; incl. materiaal), 

  12 lessen

Docent  Estha Meijer Voskes

  
.........................

Waar   Amsterdam, Waterlandplein

Startdatum  • maandag 12 sept. 2016 t/m 16 jan. 2017

  • maandag 30 jan. t/m 12 juni 2017

Lestijd  12.00 - 14.00 uur 

Prijs   € 195,- (of in termijnen; excl. materiaal), 

  16 lessen

Docent  Céline Maat

Workshop: Art Clay Silver
Art Clay Silver, ook wel zilverklei of kneedbaar zilver 
genoemd, bestaat uit microscopisch kleine deeltjes 
zilver, bindmiddel en water. Nadat van de klei (kneed-
baar zilver) een sieraad is gemaakt, wordt de artclay 
gebakken op 800 graden. Tijdens het bakproces 
verbrandt het bindmiddel en versmelten de zilver-
deeltjes. Na het bakken blijft een sieraad van 99.9% 
puur zilver over. De docent heeft diverse voorbeelden 
die u kunt namaken of u kiest voor een eigen creatie. 
Tijdens deze workshop kunt u bijvoorbeeld een ring, 
broche, hanger of oorbellen maken. U betaalt € 50,- 
aan de docent voor materiaal (zilver) en het gebruik 
van zijn gereedschap. De docent zorgt ervoor dat uw 
sieraad binnen het budget blijft. De koffie/thee is 
inbegrepen. Deze cursus is geschikt voor jongeren 
vanaf 16 jaar, volwassenen en senioren.

Workshop:  Wenskaarten verfraaien
In Nederland is het heel gebruikelijk om in december voor de feestdagen een wenskaart naar familie 
en vrienden te sturen. Zo’n wenskaart is geschikt om te verfraaien met simpele Chinese of Japanse 
penseelstreken. Zo kunt u deze eenvoudig een persoonlijke creatieve uitstraling geven. Binnen 10 
minuten ontstaat een mooie handgeschilderde wenskaart. Het is mogelijk op allerlei soorten papier te 
schilderen. U kunt zelf wenskaarten meenemen of gebruik maken van materiaal van de docent à € 15,- 
per workshop. Kijk ook bij de cursus Chinees schilderen & Kalligrafie.

  
.........................

Waar   Amsterdam, Eduard Douwes 
  Dekker
Startdatum  dinsdag 6 december 2016

Lestijd  13.30 - 17.00 uur 

Prijs   € 35,- (exclusief materiaal)

Docent  ruomei Tan 

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  dinsdag 13 december 2016

Lestijd  13.30 - 17.00 uur 

Prijs   € 35,- (exclusief materiaal)

Docent  ruomei Tan 

Waar   Wormerveer, Casa VazQuez

Startdatum  • maandag 10 oktober 2016

  • maandag 21 november 2016

  • maandag 12 december 2016

  • maandag 27 maart 2017

Lestijd  10.00 - 14.30 uur, met korte

  lunchpauze

Prijs   € 45,-  (exclusief materiaal)

Docent  Hugo Vazquez

 Nieuw
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Digitale wereld

Apple iPad of Samsung Tablet, beginnerscursus
Herkent u zich in de volgende situatie? ‘Ik heb een iPad/tablet maar gebruik hem niet zo vaak’ of ‘Ik wil 
graag een iPad/tablet maar wie leert me ermee werken?’ Dan is deze cursus voor beginners iets voor u! 
U leert tijdens de cursus uw Apple iPad of Samsung Tablet zo goed kennen dat u deze zelfstandig kunt 
gebruiken. Dankzij de oefeningen in de lessen begrijpt u de basisbeginselen en kunt u deze ook uit-
voeren. Na de cursus kunt u thuis onder meer e-mailen, informatie opzoeken op internet, apps (kleine 
programmaatjes) installeren en gebruiken en beeldbellen met familie en vrienden. De Apple iPad of 
Samsung Tablet cursus voor beginners is speciaal ontwikkeld voor leden van de Ledenvereniging en is 
exclusief voor leden. U krijgt € 20,- ledenkorting en betaalt daardoor € 79,- voor zes lessen.

In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld:
•  Opstarten, de knoppen, opladen, gebruik toetsenbord, leren ’swipen’, wat zijn apps.
•  Mailen - E-mail maken, verzenden en ontvangen, bijlagen zoals foto’s bijvoegen.
•  Internet - Hoe vindt u informatie op internet, zoeken met zoekmachines (Google), hoe vindt u leuke en     
    interessante apps in de Appstore/Google Play Store.
•  Afhankelijk van het tempo van de groep wordt ook geoefend met foto’s maken, een fotoalbum aan-
    leggen en filmpjes en muziek vinden op YouTube. 
De eerste les ontvangt u van de docent het lesmateriaal om tijdens de cursus te gebruiken, thuis te 
oefenen en te bewaren als naslagwerk. U dient zelf een Apple iPad (IOS) of Samsung Tablet (Android) 
mee te nemen naar de cursus. De cursus en bijbehorende handleiding zijn afgestemd op modellen van de 
Apple iPad of Samsung Tablet die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn. 
Van belang is dat u thuis een WIFI-aansluiting heeft!

Waar   Amsterdam, De Banne
Startdatum  vrijdag 28 okt. t/m 2 dec. 2016

Lestijd  13.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Alkmaar, Daalmeer
Startdatum  maandag 24 okt. t/m 28 nov. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Assendelft, A3
Startdatum donderdag 27 okt. t/m 1 dec. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Den Helder, ‘t Wijkhuis
Startdatum donderdag 27 okt. t/m 1 dec. 2016

Lestijd  13.30 - 15.30 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Heerhugowaard, De Mediaan
Startdatum dinsdag 25 okt. t/m 6 dec. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Monnickendam, Swaensborch
Startdatum  maandag 24 okt. t/m 28 nov. 2016

Lestijd  13.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Schoorl, De Blinkerd
Startdatum woensdag 26 okt. t/m 30 nov. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Wieringerwerf, De Cultuurschuur
Startdatum donderdag 27 okt. t/m 8 dec. 2016

  (10 november geen les)

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Zaandam, Nieuw Groenland
Startdatum dinsdag 25 okt. t/m 29 nov. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

..................................................................................................................

Locaties Apple iPad cursus Locaties Samsung Tablet cursus

Waar   Amsterdam, De Banne
Startdatum  vrijdag 28 okt. t/m 2 dec. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Alkmaar, Daalmeer
Startdatum  maandag 24 okt. t/m 28 nov. 2016

Lestijd  13.00 - 15.00 uur 

Prijs   € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Assendelft, A3
Startdatum donderdag 27 okt. t/m 1 dec. 2016

Lestijd  13.00 - 15.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Castricum, OBS De Klimop
Startdatum donderdag 8 dec. 2016 t/m 26 jan. 2017

Lestijd  19.30 - 21.30 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Den Helder, ‘t Wijkhuis
Startdatum donderdag 27 okt. t/m 1 dec. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Heerhugowaard, De Mediaan
Startdatum dinsdag 25 okt. t/m 6 dec. 2016

Lestijd  13.00 - 15.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Monnickendam, Swaensborch
Startdatum  maandag 24 okt. t/m 28 nov. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Schoorl, De Blinkerd
Startdatum woensdag 26 okt. t/m 30 nov. 2016

Lestijd  13.00 - 15.00 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

                   vervolg locaties Samsung Tablet cursus

 Nieuw
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Waar   Wieringerwerf, De Cultuurschuur
Startdatum donderdag 27 okt. t/m 8 dec. 2016

  (10 november geen les)

Lestijd  13.30 - 15.30 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

Waar   Zaandam, Nieuw Groenland
Startdatum dinsdag 25 okt. t/m 29 nov. 2016

Lestijd  13.30 - 15.30 uur

Prijs  € 79,- (incl. lesmateriaal)

....................................

Locaties Samsung Tablet cursus
vervolg

Basiscursus fotograferen
Leer in vier lessen leukere en betere foto’s maken met uw digitale camera. Dat kan ook een eenvoudige 
compactcamera zijn. Een goede foto begint met bewust waarnemen, letten op licht, lichtval en indelen van 
de foto. U leert enkele basisinstellingen van de camera kennen en gaat oefenen met praktijkopdrachten.

  ........................................................

Waar   Sint Pancras, De Geist
Startdatum  woensdag 21 sept. t/m 12 okt. 2016

Lestijd  14.00 - 15.30 uur 

Prijs   € 65,-

Docent  Herman Hiddinga

Toe aan je Comeback? 
 Bij de tijd blijven? 

 
 Leer je passies delen via Facebook, 

Flickr of Instagram en wees verbonden 
met de wereld. 

 Leer presentaties maken met Prezi. 
 Word wijzer; Ontdek Office.  

 
Leer het in ons centrum, of thuis d.m.v  

E-learning met  ondersteuning op afstand. 
Bel, mail of schrijf 

Software is zo goed als zijn gebruikers 

072-511 12 23  

www.ictsopleidingen.nl 
                    info@ictsopleidingen.nl  

           Arubastraat 2 
        1825PV Alkmaar  

   

Waar   Wieringerwerf, Cultuurschuur
Startdatum  dinsdag 20 sept. t/m 11 okt. 2016

Lestijd  14.00 - 15.30 uur 

Prijs   € 65,-

Docent  Herman Hiddinga

Computerles voor beginners
Hoera een computer! En nu? Tijdens deze lessen voor beginners leert u uw computer en de voordelen 
ervan pas echt kennen. De volgende onderwerpen komen aan bod: basis Windows (besturingssysteem), 
basis Word (tekstverwerken), basis Excel (spreadsheet), mailen en internetten. De lessen worden in groeps-
verband gegeven, maar ieder werkt op eigen niveau.

  
....................

Waar   Castricum, OBS de Klimop

Startdatum  • donderdag 22 sept. t/m 1 dec. 2016

  • donderdag 9 feb. t/m 20 april 2017

Lestijd  19.00 - 20.30 uur 

Prijs   € 89,-

Docent  Aalko Veldman

Waar   Den Helder, ‘t Wijkhuis

Startdatum  • vrijdag 23 sept. t/m 4 nov. 2016

  • vrijdag 27 jan. t/m 10 maart 2017

Lestijd  14.30 - 16.00 uur 

Prijs   € 89,-

Docent  Herman Hiddinga

Digitale foto’s beheren
In dit digitale tijdperk worden we overstelpt met 
foto’s. Maar hoe kunnen we overzicht houden over 
onze steeds groter wordende fotoverzameling? 
Het antwoord op deze vraag krijgt u in deze veel-
zijdige cursus van zeven lessen, waarin onder meer 
het volgende wordt besproken: werken met map-
pen en bestanden, foto’s overbrengen van camera 
naar computer, (oude) foto’s/dia’s en negatieven 
scannen, foto’s importeren en eenvoudig bewerken, 
foto’s zelf afdrukken, aanmaken van een webalbum 
en fotoboek samenstellen.

Waar   Castricum, OBS De Klimop
Startdatum  maandag 3 okt. t/m 21 nov. 2016

Lestijd  19.30 - 21.30 uur 

Prijs   € 95,- 

Docent  Herman Hiddinga

Digitale foto’s bewerken
In deze cursus van zes lessen leert u digitale foto’s 
te bewerken met het gratis Nederlandstalige 
programma Gimp. Aan bod komen onder meer: 
foto’s rechtzetten en het perspectief corrigeren, 
formaat foto’s aanpassen, uitsnedes maken, 
belichting en kleuren corrigeren, werken met 
lagen en maskers, objecten verwijderen en toe-
voegen en collages maken.

Waar   Castricum, OBS De Klimop
Startdatum  maandag 23 jan. t/m 6 maart 2017

Lestijd  19.30 - 21.30 uur 

Prijs   € 85,- 

Docent  Herman Hiddinga
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Lifestyle

Mediteren leren
Mediteren heeft positieve gevolgen voor uw 
gezondheid en geluksbeleving. En, het is niet 
moeilijk! Een paar minuten per dag mediteren 
heeft al effect. U komt tot rust, het helpt u ont-
spannen en u leert uzelf beter kennen. 
Tijdens deze cursus van zes lessen maakt u kennis 
met verschillende meditatietechnieken, zoals 
visualisatie, begeleide meditatie, loopmeditatie 
en het ervaren van de stilte in uzelf. Aandacht 
wordt besteed aan ademhaling, werken met 
chakra’s, intuïtie, affirmaties en klank. 

Waar   Castricum, OBS De Klimop 

Startdatum  • woensdag 28 sept. t/m 9 nov. 2016

  • woensdag 25 jan. t/m 8 maart 2017

Lestijd  19.00 - 20.30 uur 

Prijs   € 75,- 

Docent  Margreet van Weeren

Mindfulness
Mindfulness, of aandachtstraining, komt van oorsprong uit het Boeddhisme. De cursus is absoluut niet 
zweverig en geschikt voor iedereen, ongeacht de huidige levenssituatie of het levensverhaal. U maakt 
kennis met verschillende meditatietechnieken en er komen diverse onderwerpen aan bod zoals leven op de 
automatische piloot, ademhaling en uw lichaam ervaren. Zo leert u op een relaxte manier ervaren wat het is 
om mindful te zijn en hoe u meer rust, overzicht en ontspanning in uw leven kunt brengen.

  ............................

Waar   Wormerveer, De Lorzie

Startdatum  • dinsdag 13 sept. t/m 8 nov. 2016

  • dinsdag 24 jan. t/m 21 maart 2017

  • dinsdag 4 april t/m 30 mei 2017

Lestijd  13.30 - 15.00 uur 

Prijs   € 99,- voor 8 lessen

  € 7,50 voor een cursusboek, te betalen

  aan de docent

Docent  Mirjam Everhard  (MBCT-trainer)

Waar   Zuidoostbeemster, Zuidoostbeemster

Startdatum  • dinsdag 27 sept. t/m 6 dec. 2016

  • dinsdag 31 jan. t/m 11 april 2017

Lestijd  20.00 - 21.15 uur 

Prijs   € 85,- (exclusief lesmateriaal), 10 lessen

Docent  Barbara Hardmeier

Mindfulness voor senioren
Merkt u dat u regelmatig piekert of dat u zich zorgen maakt? Hebt u vaak last van een gespannen gevoel 
of voelt u zich onrustig van binnen? Slaapt u vaak niet goed of bent u een groot deel van de dag bezig 
met pijn die u ervaart? Of merkt u regelmatig op dat er weer een dag voorbij is gevlogen zonder dat u 
deze eigenlijk bewust ervaren hebt? U kunt via mindfulness leren hier verandering in aan te brengen. Door 
aandachtiger in het leven te staan en door situaties te accepteren zoals ze zijn. In negen lessen traint u de 
aandacht met ademhalings- en aandachtsoefeningen (meditaties) en lichte bewegingsvormen. Mindfulness 
voor senioren is voor iedereen boven de 65 jaar die meer bewust in het leven wil staan. Deze cursus is 
vooral geschikt wanneer u klachten zoals stress, piekeren, lichte somberheid of vermoeidheid wil 
verminderen. De cursus wordt ook in het voorjaar van 2017 aangeboden; meer informatie volgt op 
www.evean.nl/cursusbureau.

  

Waar   Amsterdam, Eduard Douwes 
  Dekker
Startdatum  vrijdag 16 sept. t/m 18 nov. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 125,-

Docent  Floor Munnik, psycholoog & 

  Suzanne de Lange, psychomotorisch 

  therapeut

 Nieuw

 Nieuw

 Nieuw
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Mindfulness & Bewegen
Mindfulness is leven in het hier en nu, waardoor malende gedachten naar de achtergrond gaan en spanning 
en stress afnemen. Tijdens de cursus leert u verschillende meditatietechnieken om de rust en stilte in uzelf 
te vinden. Daarnaast worden voor de bewustwording van uw lichaam bewegingsoefeningen gedaan. 
U kunt de cursus in uw eigen tempo en binnen uw eigen grenzen volgen.

Waar   Purmerend, Oase Feelgood Center

Startdatum  • maandag 12 sept. t/m 24 okt. 2016

  • maandag 7 nov. t/m 12 dec. 2016

  • maandag 23 jan. t/m 6 maart 2017

Lestijd  09.30 - 11.00 uur 

Prijs   € 79,- 

Docent  Bob Borsje

 Nieuw

Workshops
Komma van Gestel biedt:

Professionele ondersteuning voor 
mantelzorgers.
 De balans werken en zorgen.
 Het netwerk in beeld.
 In gesprek met je werkgever/werknemer.

Herkennen en omgaan met dementie.
 Signalen herkennen.
 Omgaan met dementie in de klantrelatie.

Geïnteresseerd? 
Bel me op nummer 06-24 52 10 15. Ik ben 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
8:30 tot 17:00 uur. Of stuur een email naar 
magda@kommavangestel.nl

Magda van Gestel
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Taal

Duits, beginners
Een uitstapje of kort reisje naar Duitsland of 
Oostenrijk is zo gemaakt. Dan is het handig als u 
zich verstaanbaar kunt maken en een eenvoudige 
conversatie kunt volgen in de Duitse taal. Deze 
korte taalcursus van 10 lessen is daar speciaal 
voor bedoeld. Het tempo is aangepast voor 
senioren. Een Sauerteigbrot bestelt u binnen-
kort gemakkelijk zelf! 

Waar   Alkmaar, Het Vlijthof

Startdatum  • dinsdag 27 sept. t/m 6 dec. 2016

  • dinsdag 31 jan. t/m 11 april 2017

Lestijd  14.00 - 15.30 uur 

Prijs   € 99,- (exclusief materiaal)

Docent  Sabine Ploetz

“Een nieuwe taal leren in groepsverband
is makkelijker en gezelliger.”

Praktijk De Driesprong
Therapie, coaching en training
Heerhugowaard

Therapie en coaching
* laagdrempelig (geen verwijzing nodig)
* voor uiteenlopende klachten zoals onzekerheid,
  piekeren, stress, assertiviteitsproblemen,
  slapeloosheid, problemen in relaties, (faal)angst,
  perfectionisme, etc.
* betaalbaar tarief
* speciale aandacht voor (hoog) sensitieve personen

Trainingen
* Assertiviteitstraining
* Kennismaking met Mindfulness
* Houd-me-vast-training (verbeter je relatie)
* Training voor (hoog) sensitieve personen

Meer informatie of opgeven voor een training?
www.praktijk-de-driesprong.nl
www.vind-een-therapeut.nl
Adres: Jan Glijnisweg 2, 1703 RL Heerhugowaard
praktijkdedriesprong@hotmail.com
Tel. 072-57436967, mobiel 06-44145243
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.....................

Engels conversatie
In deze cursus van 24 lessen wordt de Engelse taal opgefrist op een speelse manier, waarbij het accent 
ligt op de spreekvaardigheid. Er wordt gebruik gemaakt van een vlotte en moderne methode. 
Aan het eind van de cursus wordt een reis naar Engeland georganiseerd waaraan iedereen die daarin is 
geïnteresseerd kan deelnemen. Eventueel lesmateriaal wordt in de eerste les besproken met de docent. 
Een telefonisch intakegesprek met de docent behoort tot de mogelijkheden. 

  
.......................

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  dinsdag 27 sept. 2016 t/m 4 april 2017

Lestijd  09.30 - 11.00 uur 

Prijs   € 240,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal)

Docent  Cora Wester

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  donderdag 29 sept. 2016 t/m 6 april 2017

Lestijd  09.00 - 10.30 uur 

Prijs   € 240,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal)

Docent  Cora Wester

GEVORDERDEN

Frans, beginners
Heeft u altijd al Frans willen leren of wilt u uw 
kennis van de Franse taal opfrissen? Dan is deze 
cursus ideaal voor u. U leert de Franse taal spre-
ken, verstaan, lezen en schrijven via de methode 
Voyages. In de klas heerst een gezellige sfeer en 
iedereen is welkom. In de eerste les hoort u welk 
boek eventueel aangeschaft moet worden. 

Waar   Zaandam, De Bovenkruier

Startdatum  woensdag 28 sept. 2016 t/m 8 maart 2017

Lestijd  20.30 - 22.00 uur 

Prijs   € 199,- (of in termijnen; excl. materiaal)

Docent  Marianne Scholten

Frans, half gevorderden
Heeft u al een redelijke basiskennis van Frans? 
In deze cursus wordt aandacht besteed aan zowel 
grammatica en luisteren als aan lezen en spreken. 
Dit gebeurt met behulp van teksten, liedjes, film-
fragmenten en grammaticaoefeningen. Het boek 
Thematische Woordenschat Frans waarmee wordt 
gewerkt dient u zelf aan te schaffen.

Waar   Zaandam, Dirk Prins
Startdatum  woensdag 5 okt. 2016 t/m 12 april 2017

Lestijd  19.30 - 21.00 uur 

Prijs   € 240,- (of in termijnen; excl. materiaal)

Docent  Anneke van den Belt

Frans, gevorderden
Heeft al een behoorlijke kennis van Frans? In deze cursus wordt aandacht besteed aan zowel 
grammatica en luisteren als aan lezen en spreken. Dit gebeurt met behulp van teksten, liedjes en 
grammaticaoefeningen. De cursusprijs is exclusief materiaalkosten. Nieuwe cursisten hebben eerst 
een intake-gesprek met de docent.

  
.......................

Waar   Zaandam, De Bovenkruier
Startdatum  woensdag 28 sept. 2016 t/m 5 april 2017

Lestijd  19.00 - 20.30 uur 

Prijs   € 240,- (of in termijnen; excl. materiaal)

Docent  Marianne Scholten

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  donderdag 6 okt. 2016 t/m 13 april 2017

Lestijd  19.30 - 21.00 uur 

Prijs   € 240,- (of in termijnen; excl. materiaal)

Wilt u bij een maatschappelijke organisatie aan de 
slag of doet u liever een klusje bij uw buurman/
vrouw? Zoekt u vrijwilligers? 

Bij Zaankantersvoorelkaar en BUUV kunt u terecht met 
al uw vragen over vrijwillige inzet. Kijk op de website 
voor een inloopspreekuur bij u in de buurt. 

I  www.zaankantersvoorelkaar.nl 
E info@zaankantersvoorelkaar.nl 
T 088 38 33 015
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Spaans, beginners
Maak kennis met uitspraken, het alfabet (El alfabeto castellano) en getallen. Leer eenvoudige en toch zeer 
effectieve gesprekjes te voeren in het Spaans. De volgende keer in Spanje kunt u zich prima redden! De 
lessen worden gegeven in een ongedwongen sfeer waarbij regelmatig 
gelachen wordt. Onder begeleiding van de enthousiaste, ervaren en 
gekwalificeerde native docent, leert u Spaans spreken. In de eerste les 
bespreekt u met de docent welk boek moet worden aangeschaft.

Spaans, gevorderden
Heeft u al een redelijke basiskennis van de Spaanse 
taal? Bij Spaans voor gevorderden komt grammatica 
aan bod,  maar het spreken staat centraal. 
Nieuwe cursisten hebben eerst een intakegesprek 
met de docent.

....................

Waar   Zaandam, De Poelenburcht
Startdatum  dinsdag 27 sept. t/m 7 maart 2017

Lestijd  19.00 - 20.30 uur 

Prijs   € 199,- (of in termijnen; excl. les-

  materiaal)

Docent  Saïd Achekar

Waar   Zuidoostbeemster, Zuidoost-
  beemster
Startdatum  dinsdag 27 sept. 2016 t/m 7 maart 2017

Lestijd  19.00 - 20.30 uur 

Prijs   € 199,- (of in termijnen; excl. les-

  materiaal)

Italiaans
Het leren begrijpen en verstaan is bij het Italiaans relatief gemakkelijk. Voor mensen die vaak in Italië op 
vakantie gaan is een basiskennis van de taal een goede eerste stap om in contact te komen met de gastvrije 
lokale bevolking, of misschien zelfs voor het begrijpen van een menukaart in een Italiaans restaurant. Al na 
een paar lessen merkt u dat u bepaalde woorden oppikt, waarvan u denkt: ik weet wat ze bedoelen. Het 
lesmateriaal, een tekst- en werkboek en audio ‘Con piacere’,  is te gebruiken voor twee lesjaren. De kosten 
zijn circa € 60,-. In de klas heerst een gezellige sfeer. Iedereen is welkom, ongeacht vooropleiding.

  
........................

BEGINNERS

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  donderdag 6 okt. 2016 t/m 16 maart 2017

Lestijd  20.30 - 22.00 uur 

Prijs   € 199,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal) 

Docent  Geard Klinkhamer

GEVORDERDEN

Waar   Wormerveer, De Lorzie
Startdatum  donderdag 6 okt. 2016 t/m 

  16 maart 2017

Lestijd  19.00 - 20.30 uur 

Prijs   € 199,- (of in termijnen; excl. les-

  materiaal)

Docent  Geard Klinkhamer

Trainingen & Opleidingen 

BHV Bedrijfshulpverlening, basisopleiding E-learning en herhalingstraining
De basisopleiding BHV E-learning is een zelfstudie via de computer. Wanneer u alle onderdelen digitaal 
heeft afgerond, komt u één dagdeel naar een afgesproken locatie om een aantal praktische vaardigheden aan 
de examinator te demonstreren. De E-learning zelfstudie neemt 2 à 3 uur in beslag. Het is mogelijk tussentijds 
te stoppen om op een ander tijdstip verder te gaan. Het diploma Basis BHV is één jaar geldig, uiterlijk drie 
maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

  ...................

Waar   Krommenie, De Palmboom

Datum   • vrijdag 4 nov.  2016

  • vrijdag 10 maart 2017

Lestijd  09.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 175,-  (basisopleiding)  

Prijs  € 125,- (herhalingstraining)

Waar   Zaandam, De Poelenburcht

Startdatum  dinsdag 27 sept. 2016 t/m 7 maart 2017

Lestijd  20.30 - 22.00 uur 

Prijs   € 199,- (of in termijnen; excl. lesmateriaal)

Docent  Saïd Achekar
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Hygiënecode HACCP
Voor een bedrijf is hygiëne van groot belang en de vernieuwde hygiënecode is daarbij de leidraad. 
Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat iedereen is opgeleid om volgens de 
vernieuwde hygiënecode te werken. Zo zorgt u voor optimale hygiëne in uw bedrijf en voor meer 
veiligheid van uw gasten en medewerkers. Deze training is bedoeld voor beheerders, medewerkers en vrij-
willigers in sportkantines, verenigingen, buurthuizen of instellingen en voor medewerkers in de horeca, 
catering en instellingskeukens. 

  ...............

Waar   Koog aan de Zaan, Het BrandtWeer
Startdatum  woensdag 26 okt. t/m 2 nov. 2016

Lestijd  20.00 - 22.00 uur 

Prijs   € 49,50  

Docent  Thom Olschansky

Sociale Hygiëne
Bedrijven of organisaties die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan 
de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Deze eis geldt níet alleen voor de bedrijfsleider of eigenaar. Tijdens 
openingsuren moet altijd minimaal één persoon aanwezig zijn die in het bezit is van een Verklaring Sociale 
Hygiëne. Wanneer uw bedrijf niet aan de eisen voldoet loopt u het risico dat u, volgens het lik-op-stuk-
beleid, direct uw bedrijf moet sluiten. 
De cursus is voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van horecabedrijven en slijterijen, maar 
ook voor beheerders, medewerkers en vrijwilligers in sportkantines, verenigingen, buurthuizen of andere 
instellingen. U wordt in 4 lessen inclusief een proefexamen klassikaal opgeleid voor het landelijke examen 
Sociale Hygiëne.

  ....................

Waar   Koog aan de Zaan, Het BrandtWeer
Startdatum  woensdag 16 nov. t/m 7 dec. 2016

Lestijd  20.00 - 22.00 uur 

Prijs   € 149,- (exclusief lesmateriaal)

Docent  Thom Olschansky

IVA Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
Iedereen die bardienst draait en niet in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne is wettelijk verplicht 
in het bezit te zijn van een IVA certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.
Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Tijdens deze workshop leert 
u op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan. De workshop is inclusief één non-
alcoholische consumptie.

  ...............

Waar   Wormerveer, Paintball Jungle
Startdatum  woensdag 5 oktober 2016

Lestijd  20.00 - 22.00 uur 

Prijs   € 17,50  

ArrangementenPaintball

12 speelvelden: Paintball, Lasergame, Redneckgames,
Commando Parcours, Bootcamp
meer informatie op www. paintballjungle.nl

neem deze advertentie mee
en ontvang bij elk arrangement
100 paintballs  extra GRATIS

inclusief
100 paintballs

inclusief
200 paintballs

+ 100 GRATIS + 200 GRATIS

inclusief
300 paintballs

€ 27,50 € 39,50 € 49,50
+ 500 GRATIS

inclusief
500 paintballs

€75,-

topseller
!

Jungle hotline
020-6131129
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Hospitality, training klantvriendelijkheid
U gaat met andere deelnemers aan de slag over bewuste en onbewuste processen die tussen mensen 
plaatsvinden. U krijgt meer inzicht in het gedrag van anderen en diverse mogelijkheden. U leert duidelijker, 
krachtiger en met meer plezier te communiceren. Tijdens de training krijgt u oefeningen en huiswerk-
opdrachten. Deze nodigen uit tot zelfreflectie en om buiten de gebaande paden te treden. Het zal u een 
betere band met uw bezoekers opleveren, zicht op gedrag en hoe u daarmee makkelijk kunt omgaan ten 
voordele van iedereen.

  .............

Waar   In overleg met de aanvrager
Datum/tijd  In overleg met de aanvrager

Docent  Thom Olschansky

 Nieuw

 Nieuw

...............................................................................................

“Ik knoop makkelijker een 
gesprek aan met onze gasten.”

“Nu kan ik verantwoord 
alcohol schenken.”
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Zorg op maat

Aandacht voor hoofdzaken
Bij aandachttraining leert u uzelf beter kennen en u leert op goede wijze rust inbouwen in uw leven. 
Dit levert veel gezondheidsvoordelen op. Het richten van uw aandacht verlaagt het stressniveau, 
waardoor uw bloeddruk afneemt en het lichaam zichzelf kalmeert en herstelt. Ook heeft het een gunstig 
effect op de werking van de hersenen en het immuunsysteem.

  ......................

Waar   Heerhugowaard, De Horst

Startdatum  • woensdag 28 sept. t/m 23 nov. 2016

  • woensdag 25 jan. t/m 22 maart 2017

  • woensdag 5 april  t/m 31 mei 2017

Lestijd  10.30 - 12.00 uur 

Prijs   € 99,-  voor 8 lessen

Docent  Joyce de Wit 

Waar   Wieringerwerf, De Cultuurschuur

Startdatum  • woensdag 28 sept. t/m 23 nov. 2016

  • woensdag 25 jan. t/m 22 maart 2017

  • woensdag 5 april  t/m 31 mei 2017

Lestijd  13.30 - 15.00 uur 

Prijs   € 99,-  voor 8 lessen

Docent  Joyce de Wit 

Fysieke belasting mantelzorgers, workshop
De zorg voor partner, ouder, vriend of buur is voor een mantelzorger vaak zwaar. Mantelzorgers worden 
letterlijk te zwaar fysiek belast. Tijdens de workshop wordt u zich bewust van wat fysieke belasting en 
overbelasting is. Dankzij het aanleren van goede tiltechnieken en gebruik van hulpmiddelen kan deze 
fysieke belasting worden verminderd. Verder zal ook aandacht worden besteed aan het stimuleren van 
zelfredzaamheid van de zorgvrager. Zo kunt u uw taak als mantelzorger langer volhouden.

  .................................

Waar   Schoorl, De Blinkerd
Startdatum  woensdag 14 september 2016

Lestijd  19.00 - 22.00 uur 

Waar   Amsterdam, Henriette Roland Holst
Startdatum  woensdag 26 oktober 2016

Lestijd  13.00 - 16.00 uur 

Waar   Wormerveer, Paramedisch Centrum
Startdatum  woensdag 23 november 2016

Lestijd  09.00 - 12.00 uur

Prijs   € 35,-  (inclusief consumptie)

Docent  Fysio- of ergotherapeut Evean

Workshop onderdelen:

•  Houding en beweging

•  Begeleiden bij het gaan staan en zitten

•  Cliënt op de rand van het bed helpen

•  Begeleiden bij het lopen (met loophulpmiddel)

•  Cliënt naar het toilet helpen

•  Hulp bieden bij eten en drinken

•  rijden en manoeuvreren van een rolstoel

•  Aanschuiven van een stoel aan tafel

 Nieuw

 Nieuw

www.paintballjungle.nl
wandelweg 12, Wormerveer

020-613 11 29

Paintball Jungle is met 12 verschillende speelvelden
één van de grootste locaties van nederland.
Naast de fantastische speelvelden beschikken wij over 
unieke faciliteiten.
Er is een cafe/restaurant en wij beschikken over een ruime 
feestzaal met opties voor 500 personen
Er zijn douEr zijn douches, kleedkamers en toiletten.
Wij maken van uw feest een unieke belevenis.
Check www.paintballjungle.nl

Een unieke locatie voor al uw feesten
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...............................................................................................

 
Dagje Plezier 
Een Dagje Plezier is ook écht een dag plezier. In de ochtend geniet u van een bewegingsactiviteit met aansluitend 
een gezamenlijke lunch. ’s Middags kunt u zich uitleven tijdens een activiteit op het gebied van muziek, creatief of 
lifestyle. Dagje Plezier wordt op diverse locaties in Alkmaar georganiseerd in samenwerking met AlkmaarSport en 
resto van Harte. Meer informatie vindt u op www.evean.nl/cursusbureau bij de categorie: Dagje Plezier.

Sport & Spellessen 60+ 
Vanaf januari 2017 neemt Evean het GALM beweegproject van Sport Service Heerhugowaard over. Op verschillende 
dagen, tijden en locaties worden allerlei beweeglessen aangeboden in ontspannen sfeer en onder begeleiding van 
een gediplomeerde vakkracht. Meer informatie vindt u op www.evean.nl/cursusbureau bij de categorie: Bewegen.

Westerwatering
In de zomer van 2016 wordt Evean Westerwatering omgebouwd van een traditioneel verzorgingshuis naar een 
moderne locatie voor ‘Verzorgd wonen’, waarbij de wijkfunctie wordt behouden. Evean, Parteon en bewoners 
denken samen na over de mogelijkheden van optimale alternatieve ondersteuning. Bijvoorbeeld een maaltijd-
service, gezamenlijk koffie drinken en activiteiten. Het nieuwe aanbod van Westerwatering vindt u vanaf het 
najaar 2016 op www.evean.nl/cursusbureau. 

Verwacht...
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In balans
In balans is specifiek voor mensen van 55+ die 
zelfstandig, met of zonder loophulpmiddel, 
kunnen lopen. U krijgt voorlichting en advies van 
een fysio- of ergotherapeut gespecialiseerd in 
valpreventie over valgevaar in combinatie met een 
beweegprogramma. Als u een loophulpmiddel 
gebruikt, kunt u daar van de docent advies over 
krijgen. De cursus bevat een balanstest en geeft 
inzicht in mogelijke valrisico’s in uw eigen huis. Er 
wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren 
van uw spierkracht, balansoefeningen, loopoefe-
ningen en het leren opstaan vanaf de grond. De 
docent informeert over beweegprogramma’s bij u 
in de omgeving. 

Waar   Wormerveer, Paramedisch   
  Centrum

Startdatum  • vrijdag 16 sept. t/m 7 okt. 2016

  • vrijdag 10 maart t/m 31 maart 2017

Lestijd  10.00 - 11.30 uur 

Prijs   € 107,50 voor 4 lessen *

Docent  Fysio- of ergotherapeut Evean

* In veel gevallen is het mogelijk een deel van de 
   kosten vergoed te krijgen via uw zorgverzekeraar.

Last van artrose?
Heeft u last van artrose of wilt u er meer over weten? Een reumaverpleegkundige en een fysiotherapeut
geven uitgebreide informatie over deze aandoening. 
Artrose (gewrichtsslijtage) is een vorm van reuma waarbij kraakbeen in kwaliteit achteruit gaat en komt 
veel  voor in de nek, onderrug, heupen en knieën. Blijven bewegen is bij artrose erg belangrijk. De fysio-
therapeut kan u hier alles over vertellen. De reumaverpleegkundige kan u helpen beter omgaan met uw 
aandoening. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau via 
0299 39 45 60 of mail naar ahoekstra@evean.nl. De toegang is gratis.

  .............

Waar   Purmerend, Evean kantoor
Startdatum  woensdag 12 oktober 2016

Tijd  10.00 - 12.00 uur, inloop 09.30 uur

Docent  Anja Hoekstra, reumaverpleegkundige Evean

  en rick den Ouden, fysiotherapeut Evean

Muziekactiviteit, terug in de tijd
Heeft u zin om met muziek van vroeger een gezellig uur te beleven? Samen gaan we muziek maken, 
beleven en beluisteren. Met behulp van kleine instrumenten maken we composities, pakken liedjes van de 
lagere schooltijd erbij en proberen we in canon te zingen! Mensen met een instrument mogen dit meene-
men en bespelen. 

  ...............

Waar   Warmenhuizen, Angelapark
Startdatum  dinsdag 4 okt. t/m 13 dec. 2016

Lestijd  14.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 69,-  voor 10 lessen

Docent  Tinie Doedens

Waar   Tuitjenhorn, Jozefpark
Startdatum  dinsdag 4 okt. t/m 13 dec. 2016

Lestijd  11.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 69,-  voor 10 lessen

Docent  Tinie Doedens

4 okt. gratis open les
4 okt. gratis open les

Geheugencursus voor senioren
Voor senioren die zich zorgen maken over hun geheugen en/of die willen leren omgaan met hun vergeet-
achtigheid. Het geheugen zelf kan niet getraind worden als een spier, maar kan wel efficiënter worden  
gebruikt! U  krijgt inzicht in de werking van het geheugen en in de oorzaken van vergeetachtigheid, en 
handvatten om met vergeetachtigheid om te gaan. In veel gevallen is het mogelijk een groot gedeelte van 
de kosten vergoed te krijgen via uw zorgverzekeraar.

  .......................................

NB: Deze cursus is uitdrukkelijk niet bedoeld voor 
mensen die door een hersenziekte of hersen-
beschadiging last hebben van geheugen-
problemen (bijvoorbeeld dementie of een 
hersenbloeding/-infarct).

Waar   Amsterdam, Eduard Douwes 
  Dekker
Startdatum  vrijdag 28 okt. t/m 25 nov. 2016

Lestijd  14.00 - 16.00 uur 

Startdatum  vrijdag 3 maart t/m 31 maart 2017

Lestijd  10.00 - 12.00 uur

Prijs   € 199,-  

Docent  Erna van Schagen, neuropsycholoog Evean

Waar   Krommenie, Rosariumhorst
Startdatum  dinsdag 3 jan. t/m 31 jan. 2017

Lestijd  09.30 - 11.30 uur 

Prijs   € 199,-  

Docent  Suzanne de Lange, psychomotorisch 

  therapeut Evean

Waar   Zaandam, Oostergouw

Startdatum  • woensdag 26 okt. t/m 23 nov. 2016

  • woensdag 1 maart t/m 29 maart 2017

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 199,-  

Docent  Tamara van der Meij, ergotherapeut  

  Evean

“Veel informatie en tips gekregen en daarnaast 
was er ruimte voor eigen inbreng.”

Gezond ouder worden én 
blijven
In deze cursus staan twee thema’s centraal: 
bewegen en voeding. Onder leiding van een 
voedingsdeskundige leert u meer over gericht 
bewegen en gezonde voeding. De laatste jaren 
krijgen steeds meer mensen op jongere leeftijd 
last van chronische ziekten als diabetes, hart- en 
vaataandoeningen, overgewicht, hoge bloeddruk, 
artrose en osteoporose. Driekwart van deze aan-
doeningen is het gevolg van de eigen levensstijl. 
Doel van de cursus is verbeteren van de algehele 
conditie waardoor klachten en kwalen afnemen 
of zelfs verdwijnen. U krijgt schriftelijk oefen-
materiaal mee naar huis.

Waar   Castricum, OBS De Klimop

Startdatum  • woensdag 5 okt. t/m 30 nov. 2016

  • woensdag 25 jan. t/m 22 maart 2017

Lestijd  14.00 - 15.30 uur 

Prijs   € 75,- voor 8 lessen 

Docent  Eva Bakker, andragoloog en fysiotherapeut

 Nieuw

 Nieuw

Waar              Zaandam, Oostergouw
Startdatum          woensdag 5 oktober 2016

Tijd               10.00 - 12.00 uur, inloop 09.30 uur

Docent               Anja Hoekstra, reumaverpleegkundige Evean

               en rick den Ouden, fysiotherapeut Evean
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Op tijd spreken over de laatste levensfase, workshop
Overleg in de laatste levensfase met de huisarts of behandelend arts wordt gestimuleerd door professionals 
van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en het NPFC 
(Nederlandse Consumenten en Patiënten Platform). Onderwerpen zijn onder andere: handvatten voor 
mensen in de communicatie met hun (huis)arts; hoe kunt u samen beslissen over een behandeling; wat is 
passende zorg in de laatste levensfase en hoe brengt u dat bij uw (huis)arts ter sprake.

  ...............

Waar   Assendelft, Festina Lente
Startdatum  woensdag 28 september 2016

Lestijd  13.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 22,50

Docent  Irene de Oude

Waar   Zaandam, Westerwatering
Startdatum  woensdag 15 februari 2017

Lestijd  13.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 22,50

Docent  Irene de Oude

Rond het levenseinde
Voor iedereen die gedachten en wensen, maar ook twijfels heeft over het levenseinde is de thema-
bijeenkomst of de korte cursus zeer informatief en verhelderend. U krijgt voorlichting en inzicht in maat-
schappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen en twijfels met elkaar uit te wisselen. 
Wilsverklaring, behandelverbod, palliatieve sedatie en euthanasie komen aan bod. Een voorlichtingsboekje 
als naslagwerk is bij de docent verkrijgbaar.

  ................................

THEMABijEENKOMST

Waar   Krommenie, Rosariumhorst
Startdatum  woensdag 12 oktober 2016

Lestijd  13.30 - 15.00 uur 

Docent  Irene de Oude

Waar   Zaandam, De Meerpaal
Startdatum  woensdag 22 maart 2017

Lestijd  13.30 - 15.00 uur 

Docent  Irene de Oude

CURSUS

Waar   Assendelft, Festina Lente
Startdatum  woensdag 26 okt. t/m 16 nov. 2016

Lestijd  13.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 47,50

Docent  Irene de Oude

Waar   Zaandam, De Meerpaal
Startdatum  woensdag 5 april t/m 19 april 2017

Lestijd  13.30 - 15.30 uur 

Prijs   € 47,50

Docent  Irene de Oude

gratis

gratis

Waar   Amsterdam, De Banne

Startdatum  • dinsdag 1 nov. t/m 22 nov. 2016

  • dinsdag 28 feb. t/m 21 maart 2017

Lestijd  20.00 - 22.00 uur 

Prijs   € 77,50 voor 4 lessen

Docent  Magda van Gestel

 Nieuw

 Nieuw

Piekeren & stress aanpakken
Ziet u snel beren op de weg en verzucht u regel-
matig: ‘Kon ik maar de knop omzetten en nergens 
aan denken?’ Voelt u zich opgejaagd of heeft u 
stressklachten? In deze korte cursus leert u beter 
omgaan met spanning. U ontmoet mensen die 
in hetzelfde schuitje zitten en u krijgt tips om uw 
klachten te verminderen.

Waar   Heerhugowaard, De Mediaan

Startdatum  • maandag 19 sept. t/m 10 okt. 2016

  • maandag 23 jan. t/m 13 feb. 2017

Lestijd  10.00 - 11.30 uur 

Prijs   € 69,- voor 4 lessen

Docent  Erna Stavenuiter
 Nieuw

Omgaan met vermoeidheid  
U leert beter omgaan met uw energie, zodat u zich minder ernstig vermoeid voelt en dat u belangrijke of 
waardevolle activiteiten kunt ondernemen. De cursus wordt verzorgd door ergotherapeuten van Evean. 
Elke bijeenkomst bestaat uit een presentatie, gesprek en praktijkoefeningen. Om het geleerde in praktijk te 
brengen krijgt u thuisopdrachten mee. Om te bepalen of de cursus voor u geschikt is, vindt eerst een intake-
gesprek plaats. De kosten van de cursus en intakegesprek  worden veelal  (gedeeltelijk) vergoed door de 
zorgverzekeraar. De cursus start in het najaar 2016 en in het voorjaar 2017, afhankelijk van de belangstelling.

Voor meer informatie kunt u per e-mail of telefoon contact opnemen met Martine Hille, mhille@evean.nl 
of 075 62 83 504.

 Nieuw

Werken & Mantelzorg
richt u uw leven in rondom de zorg voor een ander? 
Is het combineren van werk en mantelzorg een heel 
gepuzzel en komt u altijd tijd te kort? U leert hoe u 
een betere balans krijgt tussen werken en zorgen; uw 
netwerk te vergroten en beter te communiceren met 
personen om u heen; in gesprek gaan met uw werk-
gever, welke verlofregelingen er zijn en waar en bij wie 
u terecht kunt voor ondersteuning.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Verschillende aspecten van rouw en verlies komen bij NAH aan de orde. U kunt nieuwe vaardigheden aanle-
ren en andere gezichtspunten ontdekken die uw leven wat gemakkelijker maken. ‘De baas worden over uw 
vermoeidheid en klachten in plaats van geleefd worden door beperkingen’ is een belangrijk uitgangspunt. 
Uw grenzen leren kennen en bewaken, en toch het beste uit het leven halen. 

  .................................

CURSUS

Waar   Zaandam, Erasmushuis 
Startdatum  vrijdag 28 okt. t/m 18 nov. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 45,-  

Docent  Corrie Baas

 
Waar   Zaandijk, Guisveld
Startdatum  dinsdag 29 nov. t/m 20 dec. 2016

Lestijd  10.00 - 12.00 uur 

Prijs   € 45,-  

Docent  Corrie Baas

THEMABijEENKOMST

Waar   Zaandam, Erasmushuis 
Startdatum  vrijdag 7 oktober 2016

Lestijd  10.00 - 11.30 uur 

Docent  Corrie Baas

 
Waar   Zaandijk, Guisveld
Startdatum  dinsdag 15 november 2016

Lestijd  10.00 - 11.30 uur 

Docent  Corrie Baas

gratis

gratis

 Nieuw



52 53

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven
Inschrijven voor een cursus doet u bij voorkeur via de website: www.evean.nl/cursusbureau. U kunt ook 
een volledig ingevulde inschrijfkaart opsturen naar: Evean, het Cursusbureau, Antwoordnummer 131, 
1440 VB Purmerend. Een postzegel is niet nodig. Telefonisch opgeven is niet mogelijk. U schrijft zich in voor 
een afgeronde serie lessen. U verplicht zich tot het betalen van de totale serie lessen. 

Annuleren 
Annuleren dient altijd schriftelijk te geschieden bij het Cursusbureau. Bij annulering tot twee weken voor de 
start van de cursus wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf twee weken voor de start-
datum is het hele cursusbedrag verschuldigd. restitutie achteraf kan niet plaatsvinden. 

Bewegingscursussen 
Voor bewegingscursussen schrijft u zich eenmalig in, tot wederopzegging. U kunt minimaal vier weken van 
tevoren schriftelijk opzeggen bij het Cursusbureau. De definitieve opzegging gaat in per eerste dag van de 
volgende maand. 

Belangrijke informatie 
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft het Cursusbureau altijd het recht een cursus te 
annuleren of uit te stellen zonder verplichting tot vergoeden van schade of kosten. In de schoolvakanties 
wordt veelal geen les gegeven. U wordt hierover geïnformeerd door de docent. Deelname aan een cursus is 
geheel voor eigen risico. 

Betalen 
U betaalt per machtiging en kunt kiezen voor 1, 2 of maandelijkse termijnen. Betalen in meerdere termijnen is 
alleen mogelijk bij cursussen van € 100,- en meer. Wanneer u onoverkomelijke bezwaren heeft tegen betalen 
per machtiging dan kunnen wij u een rekening sturen. Hiervoor wordt € 5,- administratiekosten in rekening 
gebracht. Als u eenmaal gekozen heeft voor een manier van betalen dan kan dit niet meer worden gewijzigd. 
Wanneer een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld niet geïnd. Een door u gemiste les wordt niet terug-
betaald. Lessen die door toedoen van het Cursusbureau niet kunnen worden gegeven worden ingehaald. 

Betaaltermijnen 
Incasso vindt plaats rond de 28e van de maand na start van de cursus.

Kortingsregeling 
Het Cursusbureau heeft ervoor gekozen mensen met een laag inkomen een korting van 12,5% op de cursus-
tarieven te geven. U komt voor deze regeling in aanmerking als het gezinsinkomen niet meer is dan € 1.481,52 
netto per maand. Voor een alleenstaande geldt een inkomensgrens van € 1.075,56 netto per maand. Voor 
studenten tot 27 jaar geldt het netto gezinsinkomen van de ouders; een studiebeurs telt niet als inkomen. 
Om voor de kortingsregeling in aanmerking te komen dient u, tegelijk met uw inschrijfkaart, een kopie van uw 
inkomensgegevens op te sturen. Korting kan alleen worden verstrekt op het moment van inschrijving. 

Evean, t.a.v Cursusbureau, cursusbureau@evean.nl, telefoon 0900 98 97 (€ 0,10 per minuut), www.evean.nl/
cursusbureau 

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Cursus: ___________________________________________________________________

Locatie: ___________________________________________________________________

Dag en tijd: _______________________________________________________________

Startdatum: _______________________________________________________________

Naam: ________________________________________________________  m         v

Straat: ____________________________________________________________________

Postcode: _____________________  Woonplaats: ________________________________

Telefoonnummer: _______________________ Mobiel: ___________________________

Geboortedatum: ________________________ E-mail: ____________________________

Evean Ledennummer: 

Totaal bedrag:                                   , 

Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging om het cursusgeld automatisch 
af te schrijven in:

 1 termijn  2 termijnen  maandelijks
(2 termijnen en maandelijks alleen mogelijk vanaf € 100,- en in de maanden dat u les heeft)

IBAN
Rekeningnummer

Ten name van: _________________________________

Datum: _______________________________________

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden:

Handtekening: _________________________________

Opsturen naar: Evean, t.a.v. Cursusbureau, Antwoordnummer 131,1440 VB PURMEREND 
                           Postzegel niet nodig

.............................................................................................................

Aanmeldingsformulier cursussen

 N    L

 €     S € PA

 

.............................................................................................
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Huis van de Wijk De Evenaar
Kometensingel 189
1033 BE Amsterdam

Huis van de Wijk Waterlandplein
Waterlandplein 302
1024 NB Amsterdam

ASSENDELFT
Buurtcentrum A3
Dorpsstraat 386
1566 Br Assendelft

Evean Festina Lente 
Beemsterstraat 25
1566 WP Assendelf

CASTRICUM
OBS De Klimop
Rooseveltlaan 1
1902 DH Castricum

Bloeiplaats Transitium
Heereweg 114
1901 ME Castricum

DEN HELDER
MFC ‘t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5
1784 AE Den Helder

HEERHUGOWAARD
BAAI
Deimoslaan 5
1702 CK Heerhugowaard

Wijkcentrum De Horst
Van Eedenplein 5
1702 GW Heerhugowaard

Wijkcentrum De Mediaan 
Brandpunt 1
1705 SK Heerhugowaard

HEILOO
GGZ Willibrordus 
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo

kooG AAN DE zAAN
Buurthuis Het BrandtWeer
Breestraat 110
1541 EK Koog aan de Zaan

KROMMENIE
Buurtcentrum De Pelikaan
Kervelstraat 185a
1562 AJ Krommenie

Durghorst Wooncentrum
Durghorstplantsoen 1
1561 DB Krommenie

SINT PANCRAS
Dorpshuis De Geist
Vinkenlaan 7
1834 GN Sint Pancras

TUITJENHORN
Stichting Sint Jozefpark
Sint Jozefpark 1
1747 HK Tuitjenhorn

VOLENDAM
Sportcentrum De Kreil
Kreil 4
1132 BG Volendam

WARMERHUIZEN
Angelapark
Pastoor Willemsestraat 2
1749 AP Warmenhuizen

WESTZAAN
Wijkcentrum Lambert Melisz
Lambert Meliszstraat 29a
1551 CT Westzaan

Wieringerwerf
De Cultuurschuur
Loggersplein 1
1771 CE Wieringerwerf

WORMERVEER
Buurtcentrum De Lorzie
Marktplein 3
1521 HS Wormerveer

Evean Paramedisch Centrum 
Iepenweg 10
1521 VG Wormerveer

Paintball Jungle
Wandelweg 12
1521 AG Wormerveer

Studio Casa Vazquez
Warmoesstraat 68a
1521 CK Wormerveer

zAANDAM
Buurthuis De Kolk
Klampersstraat 1
1502 VP Zaandam

Buurtcentrum De Poelenburcht
Weerpad 1A
1504 NX Zaandam

Buurtcentrum De Zeskanter
Nieuwendamstraat 2E
1507 JE Zaandam

Ontmoetingscentrum
De Palmboom
Snuiverstraat 63a
1561 HB Krommenie

Evean Rosariumhorst
Rosariumpark 2
1561 TV Krommenie

LANDSMEER
Dienstencentrum Landsmeer
Dr. M.L. Kingstraat 2 B
1121 CP Landsmeer

Indoor Centrum Landsmeer
Marktplein 11
1121 GL Landsmeer

MoNNICkENDAM
SCC De Bolder
‘t Spil 1
1141 SB Monnickendam

Evean Swaensborch
Swaensborch 11
1141 VZ Monnickendam

OOSTHUIZEN
Sporthal Oosthuizen
De Krommert 25
1474 PM Oosthuizen

OOSTZAAN
Fysio De Kolk
Lisweg 261A
1511 XN Oostzaan

PURMEREND
Cultuurhuis Wherelant
Van IJssendijkstraat 403
1442 LB Purmerend

De Rusthoeve 
Wolthuissingel 1
1441 DN Purmerend

Oase Feelgood & Cure Center 
Amstellaan 2B
1442 rX Purmerend

SWT Purmer-Noord
Overlanderstraat 650
1445 CW Purmerend

Wijkcentrum De Zuidpool
De Driegang 1
1447 HX Purmerend

SCHOORL
De Blinkerd
Heereweg 150
1871 EM Schoorl

Evean Erasmushuis
Noorderven 79
1504 AL Zaandam

Evean Nieuw Groenland
Bolksbeek 151
1509 ED Zaandam

OBS De Jagersplas
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam

Ontmoetingscentrum 
De Bovenkruier
Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam

Evean Oostergouw
Koningin Julianaweg 10
1502 DZ Zaandam

Sporthal De Tref
Drielse Wetering 84
1509 Kr Zaandam

Sportzaal Gibraltar
Brikstraat 6
1503 BK Zaandam

Evean Westerwatering
Elsbroekpnatsoen 1
1507 KL Zaandam

Wijkcentrum De Meerpaal
Tjotterlaan 174
1503 LE Zaandam

Wijkcentrum Dirk Prins
A.G. Verbeekstraat 35
1501 rM Zaandam

Zorgcentrum Saenden
Nova Zembla 2
1506 VD Zaandam

ZAANDijK
Evean Guisveld
George Gershwinstraat 207 
1544 NX Zaandijk

Wijkcentrum De Boed
Willem Dreeslaan 1
1544 SB Zaandijk

ZUIDOOSTBEEMSTER
Zuidoostbeemster 
Middenpad 2
1461 BW Zuidoostbeemster

Adressen (vervolg)

Adressen
ALKMAAR
De Sociëteit
Luttik Oudorp 78
1811 MZ Alkmaar

Het Vlijthof
Beneluxplein 1
1825 rT Alkmaar

Wijkcentrum Daalmeer 
Johanna Naberstraat 77B
1827 LB Alkmaar

Wijkcentrum De Oever
Amstelstraat 1
1823 EV Alkmaar

Wijkcentrum Mare Nostrum 
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar

AMSTERDAM
Evean Eduard Douwes Dekker 
Schoenerstraat 11
1034 XZ Amsterdam-Noord

Evean Henriette roland Holst
Kortvoort 100
1104 NB Amsterdam-Zuidoost

Huis van de Wijk De Banne
Bezaanjachtplein 247
1034 Cr Amsterdam
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Ontvang tot 50% 
korting op een cursus 

Evean Ledenvereniging
Zo lang mogelijk plezierig en zelfstandig thuis wonen? 
De ledenvereniging ondersteunt u graag met een breed 
pakket producten en diensten, die u met korting, extra 
service of zelfs gratis krijgt. 

Ontvang bijvoorbeeld korting op verschillende 
hulpmiddelen of kies voor LedenHulp: ondersteuning 
wanneer u het wilt.  Bel de Klusbus voor al uw klusjes en 
ontvang als lid gratis acute hulp. En heeft u een vraag over 
wonen, zorg of welzijn? Dan helpen onze ledenconsulenten 
u altijd verder, telefonisch of met een huisbezoek. 

Lid worden?
Voor € 20,50 per huishouden, per kalenderjaar bent u al 
lid van de ledenvereniging. Samen met 350.000 andere 
leden staan we sterk en zorgen we dat we groot blijven. 
Zo kunnen we u altijd alle ondersteuning geven die nodig 
is. Bel voor meer informatie of om lid te worden, 
088 - 383 20 00. Of kijk op www.ledenvereniging.nl 

www.ledenvereniging.nl

Doe mee aan één van onderstaande cursussen en ontvang als lid van 
Evean Ledenvereniging tot maar liefst 50% korting op de prijs.

 Babymassage

 EHBO bij kinderen

 EHBO bij kinderen, herhalingscursus

 EHBO met AED

 EHBO met AED, herhalingscursus

  Tabletcursus voor Samsung tablet of iPad  

 Zwangerschapsyoga

  Zlim Thuis (comfortabel en veilig wonen 
met slimme woningaanpassingen)

Kijk op www.ledenvereniging.nl/cursussen 
voor het actuele aanbod en het overzicht van 
data en locaties. Of bel de ledenvereniging, 
088 - 383 20 00 en meld u aan.

Evean_Adv210x270_cursuskorting.indd   1 12-04-16   15:46
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