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BESTE WIJKBEWONERS 
 
Dit is het nieuwe programmaboekje van Buurthuis “De Ezel”. 
 

Zoals ieder jaar proberen wij cursussen en activiteiten te 
organiseren waar u als wijkbewoner blij van wordt.  
Kijkt u rustig of er iets bij zit van uw gading.  
 

Iedere ochtend bent u welkom om gezellig een kopje koffie of 
thee te komen drinken. 
 

Voor de kinderen hebben we iedere zaterdag judo en op de 
tweede vrijdagavond de Kinderdisco. 
 

Nieuw in ons aanbod is Seniorenfit, Chinese gym, Vrije dans, 
Bloemschikken “groen, daar word je blij van!” , Jin shin jyutsu, 
Beter leren fotograferen, Spelen met taal en creatieve 
workshops.  
Terug van weggeweest is Zumba, Bodyshape en Filosofie! 
Wij zijn trots op ons programma, dus we hopen dat u een 
leuke cursus of activiteit bij ons gaat volgen. 
 

Eénmalig gaan we op zondagmiddag een Pubquiz voor 
senioren organiseren. Als er genoeg animo voor is, zal het 
vaker georganiseerd worden. 
 

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod of wilt u zich opgeven 
voor een cursus, kom dan naar onze OPEN DAG op 
 
 
 
 
                          
 
In dit programmaboekje kunt u ook lezen hoe u zich kunt 
inschrijven. 

 Het Bestuur van Stichting “Buurthuis De Ezel” 
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Blij met klei! 32 
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Vanaf onze Open Dag kunt u zich inschrijven voor onze cursussen, 
workshops en/of activiteiten. 

 

INSCHRIJVINGSREGLEMENT 
 Inschrijving geldt voor de gehele cursus. 

 Bij inschrijving voor een cursus in het buurthuis betaalt u   
€ 25,-  inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt uiteraard in 
mindering gebracht op de cursusprijs. 

 U kunt het inschrijfgeld ook per pinautomaat voldoen. 

 Na inschrijving is het mogelijk te annuleren tot 2 weken  
voor aanvang van de cursus.  

 Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.  

 Als de cursus niet doorgaat krijgt u het inschrijfgeld terug. 

 Bij inschrijving ontvangt u een bewijs van betaling. 

 Vóór de Open Dag wordt er niet ingeschreven op 
cursussen. 

 Vanaf de Open Dag kunt u ook telefonisch of per e-mail 
inschrijven. (cursuspakket@buurthuisdeezel.nl)  

  
Tijdens de basisschoolvakanties worden er geen cursussen 
gegeven in Buurthuis “De Ezel”.  
 
Basisschoolvakanties in 2019 – 2020 
Herfstvakantie    21 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019 
Kerstvakantie    23 dec 2019 t/m 5 jan 2020 
Voorjaarsvakantie  17 feb 2020 t/m 23 feb 2020 
Pasen       12 en 13 april 2020 
Meivakantie    27 april 2020  t/m 5 mei 2020  
Koningsdag    27 april 2020 
Hemelvaart     21 t/m 24 mei 2020 
Pinksteren      1 en 2 juni 2020 
Zomervakantie   6 juli 2020  t/m 16 augustus 2020 

mailto:cursuspakket@buurthuisdeezel.nl
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BETALINGSREGLEMENT 
 U wordt vriendelijk verzocht het cursusgeld vóór de eerste 

les met gepast geld te betalen.  

 U kunt het cursusgeld ook per pinautomaat voldoen. 

 Wanneer het cursusgeld niet is voldaan, heeft u geen 
toegang tot het cursuslokaal. 

 Bij betaling van het cursusgeld heeft u uw inschrijfbewijs 
nodig. 

 In de weken van 23 september en 30 september ( maandag 
t/m donderdag) is het mogelijk om tussen 19.30 uur en 
20.30 uur uw cursus te komen betalen in Buurthuis de Ezel. 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUYGENPAS 
Als u in het bezit bent van een Huygenpas, kunt u met het 
digitale tegoed betalen voor een cursus.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzzb3l8oHNAhVGxRQKHQgXCh0QjRwIBw&url=http://www.pinautomaatkopen.nl/mobiele-pinautomaat-kopen-huren/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGWn2cL1ELt5w_SEzPlYNNajppyOw&ust=1464701049600283
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOoqbD8YHNAhXJtRQKHZgoBQoQjRwIBw&url=http://praktijk-angela.nl/contact/contactgegevens&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNEWr3LfIRzrKhjyOWAcMbwlRh321Q&ust=1464700652749454
http://www.pin.nl/consument/contactloos-betalen-met-betaalpas-of-mobiele-telefoon/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq2-Ln8YHNAhXMwBQKHY4wBqYQjRwIBw&url=http://mercurius.qcg.nl/ov/pin.html&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNEWr3LfIRzrKhjyOWAcMbwlRh321Q&ust=1464700652749454
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KINDEREN EN TIENERS 
 

 

VRIJDAG 
 
KINDERDISCO            PER KEER € 0,50 
           
Tijdstip:  19.00 uur - 21.00 uur 
Start:  13 september (2e vrijdag van de maand) 
Leeftijd:  6 - 12 jaar 
 
Lekker swingen op de nieuwste muziek. 
Gezellig kletsen en je vrienden en vriendinnen ontmoeten.  
 
Een bewijs van deelname, de discopas, kan je gratis aanvragen, 
zodat je de volgende keren snel binnen bent. 
 
Je kan bij ons altijd een liedje aanvragen. En heb je leuke 
ideeën? Vertel het ons tijdens de disco! 
 
De prijzen voor frisdrank zijn aangepast voor deze avonden. 
Een beker frisdrank kost namelijk maar € 0,50!! 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ekkt.ekir.de/trier/uploads/pics/Fotolia_94489902_XS.jpg&imgrefurl=http://www.evangelisch-konz.de/&docid=9djp57xt17J24M&tbnid=H-lM48bq-DBs0M:&w=500&h=300&bih=878&biw=1280&ved=0ahUKEwjtqdqj4oHNAhWIIcAKHV0uCGI4yAEQMwg1KDIwMg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ekkt.ekir.de/trier/uploads/pics/Fotolia_94489902_XS.jpg&imgrefurl=http://www.evangelisch-konz.de/&docid=9djp57xt17J24M&tbnid=H-lM48bq-DBs0M:&w=500&h=300&bih=878&biw=1280&ved=0ahUKEwjtqdqj4oHNAhWIIcAKHV0uCGI4yAEQMwg1KDIwMg&iact=mrc&uact=8
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ZATERDAG 
 
JUDO                   30 LESSEN € 90,- 
       
Tijdstip:  9.00 uur - 10.00 uur  
Start:  14 september 
Leeftijd:  8 - 12 jaar 
 

Tijdstip:  10.00 uur - 11.00 uur 
Start:  14 september 
Leeftijd:  5 - 7 jaar 
 

Tijdstip:  11.00 uur - 12.00 uur 
Start:  14 september 
Leeftijd:  beginners 
 

Ook dit jaar zullen de judolessen gegeven worden door  
Bodine. 
 

Respect, luisteren en goed met elkaar omgaan staan bij Bodine 
hoog in het vaandel. Dit zijn onderwerpen die, naast de techniek 
van het judo, een rode draad zullen zijn in de lessen. 
 
Er wordt in kleine groepen les gegeven. (max. 12 kinderen) 
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SINTERKLAASFEEST:        KOSTEN: €3,- per kind 
 
Tijdstip:  10.30 uur - 12.00 uur  
Start:  24 november 
Leeftijd:  0 - 10 jaar 
 
Op zondag 24 november 2019 komen Sinterklaas en zijn Pieten 
naar Buurthuis de Ezel. Ben jij nog geen 10 jaar, dan kan je 
Sinterklaas (en zijn Pieten) komen begroeten. Misschien is er 
voor jou dan ook wel een cadeautje! 
 
 
KINDERVAKANTIESPELEN 
 
De Kinder Vakantie Spelen worden in de laatste week van de 
Zomervakantie 2019 van de basisschool gehouden 
(10 t/m 14 augustus 2020). 
Een hele week zijn er activiteiten voor de jeugd in de 
basisschoolleeftijd. 
Deze leeftijdsgroep wordt gesplitst, zodat uw kind alleen in de 
ochtend, in de middag, of in de avond een activiteit heeft. 
Voor de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar wordt een slaapnacht 
georganiseerd. Na het ontbijt komen de kinderen dan weer thuis 
(om verder te slapen!) 
Of de kinderen nog een dagje uit gaan in deze week blijft een 
verrassing. 
Deze week wordt georganiseerd door de werkgroep Jeugdzaken. 
 
Voor informatie: Bas Reijken. 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.houthulst.be/sites/default/files/styles/pagefoto2/public/verenigingfoto/logo_kinderspelen.png?itok%3D2EoxUguT&imgrefurl=http://www.houthulst.be/verenigingen/kinderspelen-merkem&docid=hBDyJnApnLGbrM&tbnid=rh4YvtF4DzBp6M:&w=300&h=178&bih=878&biw=1280&ved=0ahUKEwjt-4bm3YHNAhWrCMAKHQf2D1sQMwhYKCgwKA&iact=mrc&uact=8
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ZOMERACTIVITEITEN 55plussers 
 
Ook in 2020 zal de werkgroep Zomeractiviteiten 
Heerhugowaard weer haar best doen om een leuk 
en afwisselend programma te maken voor iedere 55 plusser van 
Heerhugowaard. In de zomervakantie zal er gedurende vier 
weken weer activiteiten worden georganiseerd die voor ieders 
portemonnee bereikbaar zijn. De werkgroep is een onderdeel 
van Stichting Buurthuis de "De Ezel". De activiteiten zijn er voor 
iedere 55plusser in Heerhugowaard. Men behoeft dus geen lid te 
zijn van een club of andere organisatie. 
 
De activiteiten vinden altijd plaats in de maanden juli en 
augustus, omdat dat de periode is waar vaak de kinderen, 
kleinkinderen op vakantie gaan en er wat meer vrije tijd is voor 
andere leuke dingen. 
Daarnaast is het ook een gelegenheid om contact te hebben met 
leeftijdsgenoten tijdens de uitjes. Ook minder mobiele inwoners 
kunnen aan deze activiteiten meedoen. Dit staat duidelijk 
vermeld in het programmaboekje 
 
Indien u in het bezit bent van de Huygenpas, kunt u gebruik 
maken van uw digitale tegoed bij het inschrijven. 
 
U kunt de informatie ook terugvinden op onze website 
www.zomeractiviteiten-hhw.nl. U kunt ons ook mailen. 
Ons e-mailadres is info@zomeractiviteiten-hhw.nl. 
 
Medio april 2020 zal het programmaboekje van de 
Zomeractiviteiten weer worden uitgegeven en in de maand mei 
kunt u zich dan weer inschrijven op de activiteiten. 
 
Tot dan! 
Werkgroep Zomeractiviteiten Heerhugowaard 
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VOLWASSENEN 
 
 

MAANDAG 
 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
VRIJWANDELEN 50plussers       PER KEER € 1,50 
 

Tijdstip:  9.30 uur - 11.30 uur 
Start:  30 september  
 
Gewoon wandelen is ook sport! 
Trek je wandelschoenen aan en kom! Om 9.30 uur vertrekken 
we voor een wandeling van 5 tot 10 kilometer. Iedereen loopt in 
eigen tempo. Na afloop drinken we een kopje koffie.  
 
 
 
 
 
CHINESE GYM            10 LESSEN € 35,- 
                                   
Tijdstip:  11.00 uur - 12.00 uur   
Start:  30 september 
 
Wilt u lekker bewegen en vitaal blijven maar heeft u geen zin om 
naar een sportschool te gaan? Dan is Chinese gym iets voor u. 
Chinese gymnastiek houdt het lichaam soepel en versterkt de 
spieren. De oefeningen zijn eenvoudig en kunnen ook zittend 
uitgevoerd worden. Ook worden drukpunten zelf gemasseerd. 
Samen houden zij u jong en vitaal. Geschikt voor iedereen 
ongeacht leeftijd en conditie. De oefeningen worden op muziek 
uitgevoerd in een speelse, ontspannen sfeer. 
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Expositie 
Op onze Open Dag kunt u het  

gemaakte werk van de cursisten Tekenen 

& schilderen en houtsnijden van seizoen 

2018-2019 komen bewonderen 

EUROPEES REFERENTIEKADER VOOR TALEN. 
 
Vanaf dit seizoen gaan onze taalcursussen Spaans benoemd 
worden volgens het Europees referentiekader. 
 
In totaal kan er onderscheid worden gemaakt tussen zes 
verschillende niveaus van taalbeheersing, welke weer 
onderverdeeld zijn in drie groepen. Niveau A gaat om de 
basisgebruiker, niveau B om de onafhankelijke gebruiker en 
niveau C om de vaardige gebruiker.  
 
A1 en A2- Basisgebruiker 
B1 en B2- Onafhankelijke gebruiker 
C1en C2 - Vaardige gebruiker 
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SPAANS A1.1           24 LESSEN  €100,- 
                              exclusief boeken 
Tijdstip:   9.00 uur - 10.30 uur   
Start:  30 september  
 
Spaans is een taal, die je niet 1,2,3 leert. Om in een 
Spaanssprekend land een gesprekje met de lokale bevolking te 
kunnen voeren, heeft u meer nodig dan standaard zinnetjes uit 
een boekje “hoe en waarom in het Spaans”. Tijdens deze cursus 
wordt er gewerkt aan de woordenschat en het vervoegen van de 
werkwoorden, zodat u al snel een praatje kunt maken.  Er wordt 
gewerkt met het boek  “Con Gusto 1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

SPAANS B2           24 LESSEN € 110,- 
                                  exclusief boeken 
Tijdstip:  10.30 uur - 12.00 uur   
Start:  30 september 
 
Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- 
en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de 
methode "Español en Marcha ". We werken uit deel 4. Om deze 
cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de werkwoorden 
kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend tijdens de 
conversatielessen. 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://fr.fotolia.com/id/35830021&ei=hKVdVdC3M4roUouigOAN&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNFz0uFI4dVXdLspza8_nwdbhrkQjA&ust=1432286756573123
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zazzle.com.au/silly_funny_mad_angry_cow_cartoon_photo_sculptures-153537721538978198&ei=hKZdVem2N4StUYiugMgH&psig=AFQjCNGQ9cvl-dWukS19Wt53hvAOMSTliw&ust=1432287234797971
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_23513306_angry-brown-bull-cartoon.html&ei=hKZdVem2N4StUYiugMgH&psig=AFQjCNGQ9cvl-dWukS19Wt53hvAOMSTliw&ust=1432287234797971
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HANDWERKEN           10 LESSEN € 65,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip   9.30 uur - 11.30 uur 
Start:       30 september 
 
Met een cursus Handwerken zit je goed, want handwerken is 
weer helemaal hip!  
Blader maar eens door een tijdschrift en je zult zien dat je tal van 
voorbeelden tegenkomt.  
We breien of haken, maar zelfs macramé is mogelijk.  
Stuk voor stuk unieke, bijzondere en persoonlijke items. 
 
Met de cursus Handwerken krijg je de technieken helemaal in de 
vingers. Je kiest zelf welk onderdeel of welke combinatie van 
onderdelen je wilt volgen. 
Je kiest gewoon de techniek(en) die jij wilt leren. 
 
Tijdens deze handwerkcursus krijg je een duidelijke uitleg. 
Vervolgens ga je meteen zelf aan de slag met creatieve 
opdrachten. Na afloop maak je de leukste voorwerpen, voor 
jezelf of als origineel cadeautje voor iemand anders. 
 
De cursus Handwerken is een aanrader voor iedereen die graag 
creatief bezig is en het leuk vindt om zelf bijvoorbeeld unieke 
kledingstukken, tassen, knuffels, manden en andere leuke 
accessoires te maken. 
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KRUIDEN IN HUIS EN TUIN       3 LESSEN € 20,- 
exclusief materiaal 

Tijdstip:  10.30 uur - 12.00 uur 
Start:  11 mei 2020 
 
Bij mooi weer maken we een wandeling in het parkje bij De Ezel 
waar de docent uitleg geeft over de kruidenplanten in het wild.  
Daarna maken we een smakelijke kruidenthee goed voor de 
spijsvertering. In de tweede les maken we een heerlijk frisse en 
gezonde vlierbloesemsiroop, zeer geschikt voor tuinparty’s en 
kinderfeestjes. In de derde les maken we een lekkere, kruidige 
pesto of omelet geschikt als lunch maar ook als borrelhapje. Met 
deze cursus komt u weer wat dichter bij de natuur. U krijgt inzicht 
in het veilige gebruik van kruidenplanten als smakelijke en 
gezonde aanvulling op het eten zoals dat ook vroeger gedaan 
werd. Materiaalkosten: ca €15,- 
 
 
GENEESKRACHTIGE KRUIDEN     4 LESSEN € 35,- 

exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.00 uur - 15.00 uur 
Start:  11 mei 2020 
 
Kruiden zijn eeuwenlang de natuurlijke 
apotheek voor de mens geweest. De kennis 
dreigt in de huidige westerse wereld helaas 
verloren te gaan. Tijdens de cursus wordt de 
geneeskrachtige werking van kruiden 
besproken. U gaat zelf aan de slag en maakt 
een kruidenthee, siroop, tinctuur, 
massageolie,crème, lippenbalsem voor 
lichte klachten. Zo heeft u uw eigen 
kruidenapotheek thuis. 
De materiaalkosten zijn ca €35,- 
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SPELEN MET TAAL  50plussers      5 LESSEN € 30,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip   13.00 uur - 14.30 uur 
Start:       30 september 
 

Vind u het leuk om taal bezig te zijn of heeft u juist moeite met 
taal? Kom naar de cursus Spelen met taal. Taal houdt uw brein 
scherp omdat taal alle gebieden in de hersenen activeert. 
 

In deze cursus doen we leuke taalspelletjes, we lezen stukjes uit 
de jeugdboeken van toen, we luisteren naar liedjes van toen.  
Op een speelse manier zijn we met taal bezig en traint u 
ongemerkt uw hersenen in een gezellige sfeer. 
 
 
TEKENEN EN SCHILDEREN        10 LESSEN € 65,- 
(voor beginners en gevorderden)         exclusief materiaal 
 
 

Tijdstip:  13.30 uur - 15.30 uur  
Start:  30 september 
 

Wel eens overwogen te tekenen of te schilderen?  
Binnen enkele lessen maakt u al een werkje waarvan u nooit 
gedacht had dat u het kon!  
 

Juist het in groepsverband werken en bij elkaar kijken geeft je 
een groter inzicht in de mogelijkheden om een schilderwerk te 
realiseren, zoals je dat zelf graag wilt.  
Een beetje technische ondersteuning is dan natuurlijk welkom en 
geeft je de mogelijkheid om toch iets verder door te groeien.  
 

Het zijn de kleine dingen die het doen. Zoals in een neutrale 
omgeving een paar uur bezig zijn en je geheel te kunnen 
concentreren op je werkstuk. 
Verbaas uzelf! Overwin uw schroom!  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.triaskinderopvangbv.nl/fileadmin/Nieuwsbrief/201205_nieuwsbrief_BSO_S.html&ei=-WZLVYLpOsyYsgH0xoGgDQ&bvm=bv.92765956,d.bGg&psig=AFQjCNGs2VIptEAuVlUR6WP1dYlQ_pO4jg&ust=1431091289829282
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BETER LEREN FOTOGRAFEREN ?   7 LESSEN € 60,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip   19.30 uur - 22.00 uur 
Start:       30 september 
 
Altijd al meer willen weten hoe  sluitertijd, diafragma,  ISO, 
witbalans, autofocus,  enz. werkt ? 
Dan is deze "basis cursus fotografie" echt iets voor jou. 
 
Mogelijk ben je al een tijdje aan het fotograferen en weet je je 
best wel aardig te redden. Maar je weet niet hoe het allemaal 
écht zit, met al die opties en instellingen. Of je hebt net een 
goede camera gekocht en wilt lekker aan de slag gaan om mooie 
foto´s te maken, maar mist simpelweg de basiskennis van de 
fotografie. Dan komt deze cursus als geroepen.... 
We bieden een gevarieerde mix van theorie en praktijk.  
In 7 avonden behandelen we de theorie en worden alle 
belangrijke basisprincipe van de fotografie doorgenomen. 
Alles wordt in een heel rustig tempo uitgelegd en met goede 
fotovoorbeelden aangevuld. In de loop van de weken hebben 
begrippen als scherptediepte, diafragma, bewegingsonscherpte, 
sluitertijd, belichting, witbalans, autofocus, enz. geen geheimen 
meer voor je. Kortom de camera kan van de autostand af ! 

 

In de loop van de cursus krijg je een serie foto-opdrachten, 
waarin je de geleerde instellingen gaat gebruiken. Deze  foto-
opdrachten worden dan besproken tijdens de cursus avonden 
waar dan ook de gelegenheid is om bepaalde onderwerpen nog 
wat te verduidelijken. Ook krijgen de cursisten nog een serie 
uiterst nuttige tips hoe je mooiere foto´s maakt. Met aandacht 
voor compositie, beelduitsnede, voorgrond, achtergrond, lichtval, 
contrast fotobewerking's programma's enz. 
 

Deze cursus is geschikt voor beginnende fotografen en alle 
cameratypen!  
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DJEMBÉ                5 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  19.00 uur - 20.00 uur 
Start:  30 september 
 
Wil je kennismaken met West-Afrikaanse percussie? Lijkt het je 
leuk om ook te genieten van de energieke ritmes? 
Tijdens de lessen Djembé speel je samen met de anderen 
verschillende ritmes. Er wordt aandacht besteed aan de 
techniek, maar het gaat vooral om lekker muziek te maken met 
elkaar. Voor deze cursus heb je geen eigen djembé nodig. 
 
 
 
 
 
DJEMBÉ   VERVOLG         5 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  20.00 uur - 21.00 uur 
Start:  30 september 
 
Heb je al ervaring met het bespelen van de djembé? 
Kom dan naar de vervolgcursus. De ritmes worden uitgebreid en 
we spelen verschillende ritmes tegelijk, zodat iedereen zich 
lekker kan uitleven.  
 
 
WERKGROEP HOUTSNIJDEN      10 LESSEN € 25,- 
                      exclusief materiaal 
Tijdstip:  20.00 uur - 22.00 uur 
Start:  30 september 
 
Deze werkgroep bestaat uit houtsnijders die  
zelfstandig kunnen werken. Er zijn nog plaatsen vrij 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=doun doun&source=images&cd=&cad=rja&docid=6U8w33dv2AR3-M&tbnid=7GO7dbIpQVOlbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://afrobeat.com.au/African_Doundoun_drums.php&ei=YVumUdusBee30QXA7IDwBQ&psig=AFQjCNGIOblzuk7Nn_B3Q9Xv2S-AWoRgmA&ust=1369943154922777
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUhoPtoPXMAhUMkRQKHauQDvUQjRwIBw&url=http://www.raindroptime.com/chess/chess-set/design-chess-set/traditionele-handgemaakte-schaakset-caesar-60-x-30-cm.html&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNF2A6FJOq8R6-COgWiPr3PBH8hNdA&ust=1464266741754021
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DINSDAG 
 

!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 

 
WERKGROEP KERAMIEK       10 LESSEN € 25,- 
                                   exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.15 uur - 11.15 uur 
Start:  1 oktober 
 
Deze werkgroep bestaat uit keramisten, die zelfstandig kunnen 
werken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
 
 
CURSUS BRIDGE          12 LESSEN € 65,- 
                                   exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.30 uur – 12.00 uur 
Start:  1 oktober 
 
Bridge is een kaartspel waarbij winnen of verliezen wordt 
bepaald door uw speeltechniek en samenwerking met uw 
partner. Geluk of het krijgen van ‘goede’ kaarten heeft geen 
invloed op het resultaat. 
Bridge scherpt de geest en onderhoudt uw sociale vaardigheden. 
Door lid te worden van een bridgeclub, of regelmatig deel te 
nemen aan een van de vele gezellige bridgedrives, ontmoet u 
veel nieuwe mensen en zal uw kennissen- en vriendenkring als 
vanzelf groeien. 

In 12 lessen leert u de beginselen van dit boeiende spel. 
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FILOSOFIE             5 LESSEN € 35,- 
(Streven naar gemoedsrust)       exclusief materiaal 
Tijdstip:  10.00 uur – 12.00 uur 
Start:  1 oktober  
 
Wanneer noem je een leven mooi of goed? Welke levenshouding 
is nastrevenswaardig? En wat kun je er zelf aan doen?  
Levenskunst kent een lange en gevarieerde geschiedenis, en is 
ook vandaag de dag - of misschien wel juist vandaag de dag - 
voor veel mensen een begerenswaardig ideaal. 
 
De cursus is erop gericht samen het thema te onderzoeken. 
We kijken wat grote denkers hierover gezegd hebben. Na een 
introductie gaan we al lezend en verwonderend aan de slag om 
vervolgens met een vraag naar huis te gaan.  
 
Tijdens deze cursus kijken we naar een aantal stromingen en 
tradities waarin theorieën, spirituele oefeningen en meditatieve 
praktijken zijn ontwikkeld die allemaal moeten leiden tot een 
opgeruimd gemoed. Maar wat is dat eigenlijk, waar is het goed 
voor en is het bereikbaar?  
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FILOSOFIE (vervolg)          5 LESSEN € 35,- 
(het nut van filosoferen)          exclusief materiaal 
Tijdstip:  10.00 uur – 12.00 uur 
Start:  12 november  
 

 ken uzelve (nosce te ipsum) 

 van weten naar verwondering,  

 van vaag naar vraag, van vraag naar vraag 

 de kunst van het leven met niet- weten 

 meesterschap over het leven 
 
Iedere avond zullen we starten met een introductie op het 
onderwerp.  We gaan vervolgens met elkaar teksten (lezen en) 
bespreken. De verwachting is dat we met elkaar tot vragen 
komen en zo de koppeling kunnen maken naar het leven van 
alledag.  
We hopen ook dat we in onze gesprekken de vragende houding 
in de praktijk kunnen brengen. Dat we dat in ieder geval kunnen 
oefenen.  
 
We nodigen iedereen van harte uit met een eigen inbreng te 
komen, met vragen, teksten, ideeën en wat zich nog meer 
gaandeweg aanbiedt. 
Als je je nog nooit bewust met filosofie hebt bezig gehouden ben 
je natuurlijk ook van harte welkom. Voorkennis is geen vereiste. 
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BUSTOCHT 50plussers                € 25,- 
Kastelen en varen op de Vecht 
Tijdstip:  8.45 uur – 17.30 uur 
Start:  29 oktober  
 
De Vechtstreek is zeer landelijk en bezienswaardig door de 
aanwezigheid van vele landgoederen, kastelen, buitenhuizen, 
tuinen, theekoepels en andere restanten uit met name de 
Gouden Eeuw. De buitens zijn een indrukwekkende getuigenis 
van de welvaart tijdens de 17e eeuw, toen de nu zo rustiek 
slingerende rivier de Vecht een belangrijke verkeersader vormde, 
maar ook een geliefd woonoord was voor de adel.  
 
In de ochtend vertrekken we vanaf Buurthuis De Ezel naar 
Haarzuilens. Hier ligt restaurant ‘t Wapen van Haarzuylen, een 
prachtig monumentaal pand op een unieke locatie, gelegen aan 
de Brink van Haarzuilens. We gaan hier genieten van 2 x koffie 
of thee met luxe gebak.  
 
Na de koffie en thee vertrekken we met de bus naar Kasteel de 
Haar. Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel 
van Nederland. Een gids zal ons de rondleiding “Rijk aan 
verhalen”  geven.  
Vervolgens is er nog tijd om o.a. een kijkje te nemen in de 
prachtige kasteeltuinen.  
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We vertrekken vervolgens naar Maarssen, waar u welkom wordt 
geheten aan boord van de het passagiersschip “River Cloud” 
van Rederij Stichtse Vecht.  
 
De matroos gooit de trossen los en u gaat een mooie 2 uur 
durende rondvaart maken over de rivier de Vecht.  
 
De kapitein zal gedurende de rondvaart allerlei interessante 
feiten over de bezienswaardigheden langs de mooie Vecht 
vertellen.  
U vaart over het mooiste stuk van de Utrechtse Vecht met statige 
buitenhuizen en romantische theekoepels.  
 
Ook vaart u langs kasteel Nijenrode in Breukelen en kasteel 
Bolenstein in Maarssen.  
 
Tijdens de rondvaart wordt er een lunch geserveerd.  
 
Onze chauffeur brengt u na deze prachtige vaartocht via een 
mooie toeristische route weer terug naar Buurthuis De Ezel. 
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SPAANS B1.1            24 LESSEN € 110,- 
                                  exclusief boeken 
Tijdstip:  9.00 uur – 10.30 uur 
Start:  1 oktober 
 

Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- 
en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de 
methode "Español en Marcha". We werken uit deel 3. Om deze 
cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de werkwoorden 
kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend tijdens de 
conversatielessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAANS A2.2            24 LESSEN € 110,- 
                                   exclusief boeken 
Tijdstip:  10.30 uur – 12.00 uur 
Start:  1 oktober 
 
Er wordt gewerkt met deel 2 van de methode “Caminos” . We 
starten bij les 6. 
Veel aandacht gaat naar de vervoeging van de werkwoorden. 
Deze heeft u nodig om gesprekjes te kunnen voeren in het 
Spaans. 
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SPAANS A1.2                  24 LESSEN  €110,- 
                                  exclusief boeken 
Tijdstip:  13.00 uur - 14.30 uur   
Start:  1 oktober  
 

Deze cursus is geschikt voor degenen die enige basiskennis 
hebben van het Spaans. In een rustig tempo wordt aandacht 
besteed aan grammatica, woordenschat, spreken en verstaan. 
We werken uit deel 1 van de methode “Caminos ” 
 
 
 
 
 
 
 
LITERAIRE KRING 50plussers       8 LESSEN € 50,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.15 uur - 15.15 uur 
Start:  15 oktober.  
 

In de literaire kring wordt gezamenlijk een boek gelezen en 
besproken. Er wordt een keuze gemaakt uit nationale en 
internationale schrijvers. De boeken komen uit moderne en 
vroegere periodes. De Literaire Kring wordt begeleid door 
Jantine Schröder.  
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jdiaisfTAhUEB8AKHTLuA2UQjRwIBw&url=http://www.bruisendbarcelona.nl/spaans-leren/&psig=AFQjCNFTExQoiOa2QVQwDuw7Pfw9F-en7A&ust=1493466318138986
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VRIJE DANS            6 LESSEN € 60,-  
 

Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:  1 oktober (1e dinsdag van de maand) 
 
Ken je dat gevoel, dat wanneer je een dagje ouder wordt, je 
lichaam je soms verontrustende signalen geeft van je biologische 
leeftijd? En dat er dan tegelijkertijd in je hart een heel andere 
leeftijd schuilt. Een leeftijdsloze leeftijd, eentje met onbeperkte 
mogelijkheden. Natuurlijk weten we dat diep van binnen 
allemaal, maar hoe komen we daar? De juiste voeding, 
bewegen, vaker goed en diep ademen en ook...... dansen! 
 
Vrij dansen is van binnenuit bewegen i.p.v. mechanische 
bewegingen van fitness apparatuur of aangeleerde danspassen. 
Als de klanken en het ritme van de muziek je lichaam laat 
bewegen, wordt er van binnenuit een magische kracht wakker 
die "leven" heet. Door te bewegen ga je automatisch ook dieper 
ademen. Zo kom je in contact met je creatieve levensstroom.  
Er komt op allerlei lagen beweging, het daagt je uit tot 
vernieuwing en brengt nieuwe inspiratie, maar het brengt 
bovenal plezier en vreugde! 
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POPART               2 LESSEN  € 25,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.00 uur – 15.30 uur  
Start:  8 oktober 
 
Met behulp van een bewerkte pasfoto gaan we 
de tekening overbrengen op een schildersdoek. 
We kiezen een kleurenpalet van donker naar 
licht. 
Het gezicht gaan we inkleuren met 3 kleuren, 
van donker naar licht, beginnend met de ogen. 
Het materiaal voor de workshop wordt door de 
vakkracht geregeld. Materiaalkosten ± € 10,- 
 
 
 
DRIJFHOUTSIERADEN         1 LES  € 12,50 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.00 uur – 15.30 uur  
Start:  29 oktober 
 

Je gaat eerst oefenen met “de dremel” op 
drijfhout. Hoe voelt het en wat kan ik er 
allemaal mee doen? Daarna zoek je een mooi 
stukje drijfhout uit, waarvan je een hanger gaat 
maken. 
Dit stukje drijfhout ga je schoonmaken en 
bewerken met de dremel. Nu wordt het tijd om 
een schets te maken voor je hanger. Hoe gaat 
deze er uit zien en wat moet je daarvoor doen? 
Gaten boren, sleuven slijpen (allemaal met de 
dremel) kralen plakken en 
bevestigingsmateriaal om de hanger aan een 
ketting te bevestigen.Materiaalkosten ± € 7,50 
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LEVENSBOOM (RAAMHANGER)        1 LES  € 15,- 
                  exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.00 uur – 16.00 uur  
Start:  5 november 
 
De Levensboom wordt gezien als symbool voor het Leven zelf en 
komt in veel culturen terug. Natuurlijk is het niet vreemd dat een 
boom zo’n speciale rol speelt. Dit is het enige dat leeft op aarde, 
dat geworteld is in de aarde en tegelijkertijd omhoog groeit naar 
het licht. Het laat zich voeden door de aarde, is bestand tegen 
stormen en groeit door alle seizoenen heen. Herkenbaar voor het 
leven van veel mensen!  
In één middag maak je een mooie levensboom om voor het raam 
te hangen. We maken de levensboom van ijzerdraad en minerale 
kralen in een stalen ring met een diameter van 25 centimeter. 
Door de lichtinval van buiten komt de levensboom tot zijn recht. 
Materiaalkosten ± € 15,- 
 
 
 
MAMIGA (DIKKE DAMES)        3 LESSEN € 45,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13..00 uur – 16.00 uur  
Start:  19 november 
 

Deze gezellige, vrolijke, dikke dames kunnen in allerlei 
modellen gerealiseerd worden.  

In drie fases maak je de mooiste “curvy lady’s”.  
 van ijzerdraad, alluminiumfolie en schilderstape maken we het 

geraamte van de dikke dame. 

 met het papydur-mengsel wordt de dikke dame bekleed en 
extra rondingen worden gecreëerd. 

 de dikke dame krijgt een mooi laagje verf. Wees creatief! 
Materiaalkosten ± € 15,- 
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KLAVERJASSEN               PER PERSOON € 3,- 
               

Tijdstip:  20.00 uur 
Start:  10 september  
 
Op de tweede en vierde dinsdag van de maand gaan we weer 
klaverjassen. Het begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Er wordt individueel gespeeld in competitieverband. 
Op iedere klaverjasavond zijn er prijzen te winnen en is er een 
leuke loterij met veel prijzen.  
 
Voor meer informatie: Buurthuis “De Ezel” tel: 5717625 
 
 
ITALIAANS CONVERSATIE        24 LESSEN € 110.- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  19.00 uur - 20.30 uur  
Start:  1 oktober 
 
In deze cursus wordt de taal via geleide en vrije conversatie-
oefeningen getraind, maar mocht er behoefte zijn aan extra uitleg 
van grammatica en het maken van oefeningen dan wordt daar 
ruimte voor gemaakt. Deze conversatiecursus  is bedoeld voor 
cursisten die de grammatica en woordenschat op niveau A1 
beheersen, dat wil zeggen dat zij zich de eerste leergang van 
een methode hebben eigen gemaakt. Er zal gelet worden op 
uitspraak en zinsopbouw en er wordt verwacht dat men actief 
participeert en thuis tijd besteedt aan voorbereiding en studie, 
alleen op die manier kan men de taal goed leren spreken. A 
presto! 
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de 
fotokopieën zijn € 5,-. 
 
 
 

http://taorecordings.com/2015/03/coffeeespresso-consumption-linked-with-reduced-melanoma-risk/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apkmodgame.net/tag/amaretti-&ei=GcNdVa9fyKtRyMSAwAY&psig=AFQjCNFGWmfvrNHJ8Suhx95R8wbP0UDAbQ&ust=1432294456845682
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ITALIAANS 1            24 LESSEN € 100,- 
                 exclusief boeken 
Tijdstip:  20.30 uur – 22.00 uur  
Start:  1 oktober 
 

Tijdens de tweejarige beginnerscursus Italiaans leert u de 
grondbeginselen van de taal. De nadruk ligt op het spreken, 
maar ook luisteren, lezen en zeker ook de grammatica komen 
aan bod. De Italianen stellen het erg op prijs als u probeert om in 
hun eigen taal met ze te communiceren en u zult des te meer 
kunnen genieten van de Italiaanse ‘cultura, natura, pasta e vino’ 
als u de taal enigszins machtig bent. 
We gaan werken met de methode ‘Allegro nuovo 1’, de kosten 
zijn ca. € 55,- (tekstboek, werkboek, mp3 luistermateriaal).  
De docente zorgt voor de aanschaf van de boeken. 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan 
het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken 
van oefeningen (iedere dag 30 minuten). 
Ci vediamo alla prima lezione?  
Zien we elkaar op de eerste les? 
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Algemene Uitvaartvereniging 

“De Laatste Eer” 
 
 

Dag en nacht bereikbaar voor verzorging 
van begrafenis of crematie 
 

J. van Leijen 

        Telefoon 06 53900923   072 5742823 
 

Inlichtingen omtrent de uitvaartvereniging en 
opgave lidmaatschap, adreswijziging, geboorte enz. 
gaarne contact opnemen met: 

C.J. van Leijen - Eikenlaan 51 - 1702 TB Heerhugowaard 

Telefoon 072 5717735    b.g.g. 072 5711428 
 

www.delaatsteeerheerhugowaard.nl     info@delaatsteeerheerhugowaard.nl 

http://www.delaatsteeerheerhugowaard.nl/
mailto:info@delaatsteeerheerhugowaard.nl
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WOENSDAG 
 

 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
BODYSHAPE            10 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  10.00 uur - 11.00 uur 
Start:    2 oktober 
  

Een heerlijke training op House en/of Latin muziek waarbij de 
nadruk ligt op spierversterkende oefeningen. Daarbij wordt ook 
gebruik gemaakt van materialen om de weerstand te vergroten, 
zoals gewichtjes en elastieken. Door deze oefeningen wordt het 
spieruithoudingsvermogen groter. Ook de kracht en de lenigheid 
neemt toe. Het is geschikt voor iedereen die op muziek kan 
bewegen. Een simpele en doeltreffende workout voor het hele 
lichaam, zonder ingewikkelde choreografie.  
 
 
ZUMBA              10 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  11.00 uur - 12.00 uur 
Start:    2 oktober 
 
Kom je ook lekker dansen bij ons tijdens de Zumba les? 
Zumba is een intensieve en ongedwongen les en toch best 
makkelijk te volgen. 
Ervaring is dus niet vereist, want bij deze lessen kan je altijd 
aansluiten! 
Dans helemaal los op Latijns en hedendaagse muziek en werk 
ondertussen aan spiergroepen en conditie.  
Daarnaast is er ook veel ruimte voor lachen, want het blijft een 
feestje! 
 
Doe je mee?  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=p-3FTT4nUWUM4M&tbnid=mHwdNIIRTtVIjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.realbuzz.com/articles/perfect-body-shape-plan/&ei=hxyDU8fmF8PtPLaUgYAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNGUgg2TNtifKM2Opz-ns9vkbKnT1Q&ust=1401187786902176
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BLIJ MET KLEI!           10 LESSEN € 70,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.30 uur – 11.30 uur 
Start:  2 oktober  
 
Iedereen die met zijn/haar handen bezig wil zijn en de gedachten 
even op nul wil zetten, is van harte welkom.  
 
Klei is een heerlijk materiaal. Het biedt talloze mogelijkheden om 
voor gebruik iets te maken of voor vrije vormgeving. Naast de 
oorspronkelijke basistechniek om iets op te bouwen met ringen, 
komen er ook andere technieken aan bod, zoals het maken van 
reliëfs en hoe je een werkstuk kunt opbouwen van plakken klei. 
Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding.  
Er worden praktische oplossingen aangeboden wat betreft de 
techniek om je eigen ideeën uit te werken. Je hebt na deze 
cursus voldoende basiskennis om er ook thuis mee aan de slag 
te gaan. Ga op avontuur en laat je verassen door wat er via je 
handen en de klei tevoorschijn komt. 

 
  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=haaknaald&source=images&cd=&cad=rja&docid=DXP5Ifem1I3WeM&tbnid=imUgHxYt9MVJkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_926601_licht-groen-garen-bal-met-haak-naald.html&ei=OQS_Uca3J6jQ0QXIzYHoCg&psig=AFQjCNHpAMd9is59XBFXoA9Ocrxmbwf9Sw&ust=1371559284519019
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GROEN, DAAR WORD JE BLIJ VAN!   3 LESSEN € 50,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.30 uur - 12.00 uur 
Start:    9 oktober (1x per maand) 
 
Drie keer maken we een mooi stuk voor in huis.  Als basis 
gebruiken we een grote schaal, die we iedere keer gaan 
opbouwen met een stuk dat past bij het seizoen. 
 
Op 9 oktober maken we een stuk met pompoenen.   
De pompoenen worden door de vakkrachten aangeschaft.  
U kunt de pompoenen uithollen of  versieren. Gebruik uw 
creativiteit!  
 
Op 13 november maken we een herfststuk op diezelfde schaal. 
Dit kan in de vorm van een krans zijn, of een mooi bloemstuk. 
 
Op 11 december maken we een kerststuk. We gebruiken daarbij 
als basis de schaal. 
 
De cursus is inclusief schaal.  
U krijgt op een briefje wat u aan materialen moet meenemen. Er 
zijn ook materialen die door de vakkrachten worden aangeschaft 
en verrekend moeten worden.    



 34 

JIN SHIN JYUTSU.          5 LESSEN € 45,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.00 uur - 15.00 uur 
Start:    30 oktober 
 
Jin Shin Jyutsu betekent letterlijk: De kunst om Mijzelf te helpen. 
 
JSJ (Jin Shin Jyutsu) is een voorouder van de accupunctuur. 
I.p.v de accupunctuur-naalden behandel je jezelf met de 
handen/vingers. Beiden komen oorspronkelijk uit Japan.  
Onze gezondheid hangt af van de vrije doorstroming van de 
levensenergie die via energiebanen door ons lichaam stroomt. 
In geval van spanning door de dagelijkse beslommeringen, kan 
de levensenergie niet altijd vrijelijk stromen door het netwerk van 
energiebanen in ons lichaam. De stroom wordt afgeremd of  kan 
zelfs helemaal geblokkeerd worden.  
 
In deze kennismakingcursus maak je kennis met de 26 
energiesloten en hoe je deze kunt gebruiken in je dagelijks 
leven. Bij JSJ fungeren de handen als startkabels, waardoor de 
kosmische levensenergie vloeit. De handen worden op de 
energiesloten geplaatst.(Hierbij kan men denken aan een accu).  
Door het ontsluiten van de "energiesloten" kan de levensenergie 
weer gaan stromen en worden blokkades opgeheven. Het 
lichaam krijgt hierdoor de kans om weer in balans te komen.  
Net als een auto heeft het lichaam steeds onderhoud nodig. JSJ 
kan ook om preventieve redenen worden toegepast en versterkt 
het immuunsysteem. 
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YOGA 50plussers            10 LESSEN € 35,- 
 
Tijd:  13.00 uur – 14.00 uur 
Start:  2 oktober 
 

Tijd:  14.00 uur - 15.00 uur 
Start:  2 oktober 
 

Met yoga onderzoek je op een speelse en ontspannen manier je 
eigen mogelijkheden en grenzen. De les bestaat uit 
yogahoudingen die iedereen kan doen. Soms in beweging en 
soms statisch (niet bewegend). Omdat het niet alleen om het 
doen gaat, maar meer nog om het ervaren, wordt ook de geest 
soepel en flexibel.  Dat geeft grip op het leven van alledag en 
brengt daardoor ontspanning. Iedereen die ademt kan yoga 
beoefenen. U mag op een kleedje op de grond gaan zitten, maar 
dat hoeft niet. Een stoel is ook prima.  
 

 
YOGA                  10 LESSEN € 35,- 
 

Tijd:  19.00 uur – 20.00 uur 
Start:  2 oktober 
 
Stress! Iedereen heeft er wel eens last van. De nummer één 
remedie tegen dit vervelende fenomeen is een mooie reis 
maken. Jammer genoeg kunnen we niet altijd onze spullen 
pakken en erop uit trekken. Daarom staat een ontspannende 
yogales op nummer twee! Even weg van alle drukte en lekker 
relaxen, gewoon met yoga in Buurthuis de Ezel. Misschien 
denk je dat yoga niets voor jou is omdat je niet lenig bent? 
Nee hoor! Je hebt het helemaal mis.  
Yoga is echt meer dan in kleermakerszit zitten, mantra’s chanten 
en praten over energie. De asana’s in een yogales zou zelfs 
zomaar een grotere uitdaging kunnen zijn dan de gemiddelde 
workout die je gewend bent.   
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BODYSHAPE            10 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  20.00 uur - 21.00 uur 
Start:    2 oktober 
  

Een heerlijke training op House en/of Latin muziek waarbij de 
nadruk ligt op spierversterkende oefeningen. Daarbij wordt ook 
gebruik gemaakt van materialen om de weerstand te vergroten, 
zoals gewichtjes en elastieken. Door deze oefeningen wordt het 
spieruithoudingsvermogen groter. Ook de kracht en de lenigheid 
neemt toe. Het is geschikt voor iedereen die op muziek kan 
bewegen. Een simpele en doeltreffende workout voor het hele 
lichaam, zonder ingewikkelde choreografie.  
 
 
TEKENEN EN SCHILDEREN        10 LESSEN € 65,- 
(voor beginners en gevorderden)         exclusief materiaal 
 

Tijdstip:  19.30 uur - 21.30 uur  
Start:  2 oktober 
 

Wel eens overwogen te tekenen of te schilderen?  
Binnen enkele lessen maakt u al een werkje waarvan u nooit 
gedacht had dat u het kon!  
Juist het in groepsverband werken en bij elkaar kijken geeft je 
een groter inzicht in de mogelijkheden om een schilderwerk te 
realiseren, zoals je dat zelf graag wilt.  
Een beetje technische ondersteuning is dan natuurlijk welkom en 
geeft je de mogelijkheid om toch iets verder door te groeien.  
Het zijn de kleine dingen die het doen. Zoals in een neutrale 
omgeving een paar uur bezig zijn en je geheel te kunnen 
concentreren op je werkstuk. 
 

Verbaas uzelf! Overwin uw schroom!  
U zult meer dan tevreden zijn over uw resultaat. 
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DONDERDAG 
 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
SENIORENFIT            10 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  9.30 uur - 10.30 uur 
Start:    3 oktober 
 
Tijdstip:  11.00 uur – 12.00 uur 
Start:    3 oktober 
 
Naarmate je ouder word is het belangrijk om te blijven bewegen 
(sporten). Dit om ervoor te zorgen dat je fit en soepel blijft. 
Tijdens Seniorenfit doen we spierversterkende oefeningen om 
kracht en uithoudingsvermogen te trainen. Voor alle oefeningen 
zijn variaties in moeilijkheid zodat iedereen op zijn eigen niveau 
mee kan doen.  
 
Het belangrijkste na een les is dat het je een goed gevoel geeft. 
Afsluitend kunnen de deelnemers even bijpraten onder het genot 
van een kopje koffie. 
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VERHALEN VERTELLEN  50plussers 6 BIJEENKOMSTEN € 15,- 
                                 
Tijdstip   10.00 uur – 12.00 uur 
Start:       3 oktober (1 keer per twee weken) 
 
Mensen, jong en oud, zitten vol verhalen, met allerlei 
herinneringen.  In een groep, van maximaal 8 personen en een 
gespreksleidster (Coby),mogen die verhalen verteld en gehoord 
worden. 
 
Iedere bijeenkomst heeft een onderwerp, bijvoorbeeld; ‘je eerste 
betaalde baan’, wat was het, hoe vond je het, contact met 
collega’s, heeft het invloed op je gehad.  Of het gaat over je 
eerste woonplaats, over een mooie vakantie, enzovoort.  
 
Het onderwerp voor de volgende keer is steeds bekend, dus je 
kunt je voorbereiden. Tijdens de bijeenkomst krijgt iedere 
deelnemer de gelegenheid om haar/zijn verhaal te vertellen, 
zonder daarbij onderbroken te worden. De anderen luisteren.  
 
We worden zo allemaal getrakteerd op bijzondere verhalen, die 
over één onderwerp gaan, maar die toch allemaal verschillend 
zullen zijn door de persoonlijke inkleuring.  
 
Met het nadenken vooraf, het vertellen van jouw verhaal en het 
luisteren naar groepsgenoten ben je opnieuw bezig met je eigen 
levensgeschiedenis. En je ontmoet de ander in het verhaal. 
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FRANS 3                     24 LESSEN € 110,- 
                               exclusief boeken 
Tijdstip   9.00 uur - 10.30 uur 
Start:       3 oktober 
 
Deze cursus is bedoeld voor de cursisten die al twee jaar Franse 
lessen hebben gevolgd. De vier vaardigheden, spreken- 
luisteren- lezen en schrijven komen ruim aan bod, ook met de 
nadruk op het spreken.   
De Franse cultuur neemt ook een belangrijke plaats in tijdens de 
lessen.  
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FRANS CONVERSATIE            24 LESSEN € 110,- 
                               exclusief boeken 
Tijdstip   10.30 uur – 12.00 uur 
Start:       3 oktober 
 
Doe mee aan ‘Franse conversatie’ als u op een informele en 
gezellige manier Frans wilt spreken! U krijgt bij conversatie Frans 
de kans uw kennis van de Franse taal actief te gebruiken. Uw 
zelfvertrouwen om Frans te spreken zal vooruitgaan. Er wordt 
aandacht besteed aan uitspraak en waar nodig ook aan 
grammatica, maar de nadruk ligt op communicatie en 
spreekvaardigheid. Basis kennis van de Franse taal is vereist  
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANS  1              24 LESSEN € 100,- 
                               exclusief boeken 
Tijdstip   13.00 uur – 14.30 uur 
Start:       3 oktober 
 
Deze cursus is bedoeld voor cursisten zonder of met geringe 
kennis van het Frans.  
De vier vaardigheden, spreken- luisteren- lezen en schrijven 
komen gelijk aan bod. De nadruk ligt vanaf het begin op het 
spreken. We gebruiken de methode “Perspectives”.  
Iedere cursist krijgt voldoende aandacht en voelt zich thuis, zodat 
hij of zij makkelijk Frans durft te praten en snel vooruitgang 
boekt. U leert niet alleen de Franse taal, ook maakt u kennis met 
de Franse cultuur .   
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BINGO 50plussers            per ronde €0,75 
 
Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:   12 september 
 

Eén keer in de 14 dagen een heerlijke bingomiddag voor 
Senioren, vanaf 50 jaar. 
 

De bingo start om 13.30 uur. U mag vanaf 13.00 uur de zaal in 
om een goed plekje te zoeken. Er worden 4 rondes gespeeld. 

 

De kopjes koffie of thee (met een lekker koekje) zijn gratis. 
 
 
SJOELEN  50plussers         PER PERSOON €1,- 
 
Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:   19 september 
 
Eén keer in de 14 dagen heerlijk sjoelen voor Senioren, vanaf 50 
jaar. 
Er wordt hooguit met 4 personen aan één sjoelbak gesjoeld.  
Zo kom je zeker 8 keer aan de beurt. 
Er is een competitie met iedere week een prijsje.  
Aan het eind van het seizoen wordt er een prijs gegeven aan de 
beste sjoeler van het seizoen. 
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QUILTEN EN QUEKKEN        10 LESSEN € 45,- 
 exclusief materiaal 

Tijdstip:  14.00 uur – 16.30 uur 
Start:   3 oktober (één keer in de 14 dagen) 
 
In deze Quiltgroep gaan we verder waar we het vorig jaar 
gebleven zijn. De cursisten gaan eigen werkstukjes maken. Ze 
worden begeleid door Christa.  
Natuurlijk staat de gezelligheid voorop (zie de naam van de 
groep)  
 
 
BRIDGE                       HELE SEIZOEN €30,- 
 
Tijdstip:  19.30 uur 
Start:  12 september 
 
De gezellige bridgecompetitie wordt over 1 ronde van 5 avonden 
en 4 ronden van 6 avonden gespeeld. Daarnaast hebben wij 
rond Kerstmis de Kerstdrive en aan het einde van het seizoen de 
Afsluitdrive. Er zijn drie lijnen: A, B, en C. 
Er is een wachtlijst en een invallerslijst  
Op zondag 13 januari 2019  wordt er een Snertdrive 
georganiseerd.. 
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LIKEUR MAKEN           4 LESSEN € 25,- 
                      exclusief materiaal 
 
Tijdstip:  20.00 uur - 22.00 uur  
Start:   7 november  
 
Wie lust er niet een lekker likeurtje? Tijdens deze cursus leert u 
belangrijkste dingen om zelf een likeurtje naar je eigen smaak te 
maken.  Bij de cursus zijn inbegrepen een cursusboek, 
opdrachten om zelf een likeurtje te manen en deze tijdens de 
lessen samen met de andere cursisten de gemaakte likeurtjes te 
beoordelen. Ook krijgt u een aantal likeurrecepten en tips om 
deze te vinden.  
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PASSENDE KLEDING MAKEN          10 LESSEN € 80,- 
     exclusief materiaal 

Tijdstip:  19.30 uur - 21.30 uur 
Start:  3 oktober 
 
Tijdens deze lessen wordt er zeker één eenvoudig kledingstuk 
gemaakt op de eigen maten. Dit zorgt ervoor dat het er niet 
alleen mooi uitziet , maar ook heerlijk draagt.   
 
We gebruiken als basis een patroon uit bijvoorbeeld de Knip of 
de Burda, maar passen dat aan de maten van ons eigen lichaam 
aan. Het kledingstuk dat u wilt maken, mag u zelf kiezen. U 
brengt zelf uw materialen en naaimachine mee  
Het maakt niet uit of u ervaring heeft met het maken van kleding, 
ieder snort in zijn eigen tempo achter de naaimachine.  
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VRIJDAG 
 

 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
 
ITALIAANS 2                24 LESSEN € 100.- 
                             exclusief boeken 
Tijdstip:  9.00 uur - 10.30 uur  
Start:  4 oktober 
 
Tijdens de tweejarige beginnerscursus Italiaans leert u de 
grondbeginselen van de taal. De nadruk ligt op het spreken, 
maar ook luisteren, lezen en zeker ook de grammatica komen 
aan bod. De Italianen stellen het erg op prijs als u probeert om in 
hun eigen taal met ze te communiceren en u zult des te meer 
kunnen genieten van de Italiaanse ‘cultura, natura, pasta e vino’ 
als u de taal enigszins machtig bent. We gaan verder met de 
methode ‘Allegro nuovo 1’.  
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan 
het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken 
van oefeningen (iedere dag 30 minuten). 
Ci vediamo alla prima lezione? Zien we elkaar op de eerste les? 
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ITALIAANS 4            24 LESSEN € 110.- 
                  exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.30 uur – 11.00 uur  
Start:  4 oktober 
 
In dit vierde jaar gaan we verder met het uitdiepen van 
grammaticale onderwerpen en spreek- en luistervaardigheid. We 
lezen teksten, breiden de woordenschat uit en bespreken  
actualiteiten. De cursisten kunnen eventueel zelf hun wensen 
voor bepaalde thema’s naar voren brengen. 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan 
het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken 
van oefeningen (iedere dag 30 minuten). 
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de 
fotokopieën zijn € 7,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIAANS PLUS          24 LESSEN € 110.- 
                         exclusief boeken 
Tijdstip:  13.30 uur - 15.00 uur  
Start:  4 oktober 
 
Continueremo a sviluppare la nostra conoscenza della lingua 
italiana: esercizi grammaticali, testi da leggere, canzoni, civiltà e 
naturalmente la conversazione… in bocca al lupo! 
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de 
fotokopieën zijn € 7,50. 
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MEESTERWERKEN UIT DE KUNST         10 LESSEN   € 70,- 
exclusief materiaal 
“Tien meesterwerken en hun makers nader bekeken.” 
 
 

Tijdstip:  10.30 uur – 12.30 uur        
Start:  4 oktober 
 
Tijdstip:  13.15 uur – 15.15 uur        
Start:  4 oktober 
 
Deze cursus kunstgeschiedenis behandelt tien unieke 
kunstwerken. Per bijeenkomst wordt één meesterwerk uitgelicht 
en onderzoeken we wat deze werken zo bijzonder maakt. We 
kijken  naar techniek, waardering en geschiedenis van het 
kunstwerk. Ook is er aandacht voor de kunstenaar en zijn 
achtergrond. 
 
In deze vijfde reeks leren we onder andere werken van Leonardo 
da Vinci, Titiaan, William Turner, Claude Monet, M.C. Escher en 
Jeff Koons kennen. 
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BRIDGE 50plussers          HELE SEIZOEN €27,50 
              
Tijdstip:  13.30 uur - 16.30 uur 
Start:  4 oktober 
 
Kom op vrijdagmiddag een robbertje bridgen! 
Er wordt in competitieverband gespeeld, zodat er aan het einde 
van het seizoen een clubkampioen aangewezen kan worden. 
 
Vindt u het leuk om zo af en toe eens een middagje te bridgen? 
Dat kan ook! U speelt dan gezellig mee voor een bedrag van €2,- 
per middag. 
 
Er worden 6 rondes per middag gespeeld.  
 
 
 
 
 
 
KEEZ-AVOND          PER PERSOON € 2,50 
 
Tijdstip:  19.45 uur 
Start:      20 september (3e vrijdag van de maand) 
 
 
Op deze ongedwongen avonden, waar de gezelligheid voorop 
staat, is iedereen van harte welkom. 
Iedere speelavond wordt afgesloten met een prijsuitreiking en 
tussendoor gaan we rond met een lekker hapje. 
 
De zaal is open vanaf 19.15 uur.  
We starten uiterlijk om 19.45 uur.  



 49 

ZATERDAG 
 
 
ZWANGERSCHAPSYOGA       10 LESSEN € 70,- 
 
Tijdstip   15.00 – 16.30 uur 
Start:       5 oktober 2019 
 
Een zwangerschap is een mooi intens proces, maar het vergt 
veel van je lichaam. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf 
te zorgen. Zwangerschapsyoga besteedt vooral aandacht aan de 
mentale gesteldheid tijdens de zwangerschap en de bevalling. Je 
leert meer op je lichaam te vertrouwen en minder op het 
verstand. Vooral bij vrouwen die snel gespannen of gestrest zijn, 
wordt zwangerschapsyoga aangeraden. Ook is 
zwangerschapsyoga over het algemeen wat actiever dan 
zwangerschapsgym. Dit wordt bereikt door yoga-houdingen, 
ontspanningsoefeningen, spierversterkende oefeningen voor de 
bekkenbodem en pers- en ademhalingstechnieken. Onze 
vakkracht is volledig bevoegd om deze zwangerschapsyoga te 
geven. 
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FAMILIEBINGO                   4 RONDEN €10,- 
 

Tijdstip:  20.00 uur, 1x per maand 
Start:  21 september (3e zaterdagavond) 
 

 
De familiebingo begint om 20.00 uur.  
De zaal gaat om 19.30 uur open.  
Er worden vier ronden gespeeld. Een vol boekje (= 4 kaarten), 
waarmee je 4 ronden speelt, kost €10,-.  
We sluiten af met een Superronde. Hiervoor moet apart betaald 
worden. Er zijn speciale prijzen voor deze speciale ronde.  
De Superronde kost €2,- 
 
De kinderen (van 6 t/m 12 jaar) spelen gratis mee. Er is een 
speciale prijzentafel voor de kinderen. 
 
Gezelligheid staat voorop en er zijn leuke prijzen te winnen.  
 
Aan het einde van de avond is er een loterij. 
 
De Kerstbingo is op woensdag 18 december. 
Deze bingo start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.  
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Praktijk voor gezelschapsdieren 
 
 
 
 
 

 

   
 Uw huisdier, onze zorg 

Berckheidelaan 8 
1701 VG Heerhugowaard 
Tel: 072-5744959 
E-mail: 
dierenkliniek@ossehoofd.nl 
Website: www.ossehoofd.nl 

 

 

 

 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
http://www.ossehoofd.nl/
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ZONDAG 
 
 

ZONDAGMIDDAGBINGO          1 BINGOPLANKJE VOOR € 5,- 
 

Tijdstip:  14.00 uur, 1x per maand 
Start:  6 oktober 
 

 
Eén keer per maand  
(op de eerste zondag van de maand)  
wordt er speciaal voor u een bingomiddag  
georganiseerd. Er worden 4 ronden gespeeld.  
U speelt met één plankje alle 4 de ronden. Wilt u met meer 
plankjes spelen? Uiteraard is dat mogelijk. 
Er wordt om 14.00 uur begonnen met de bingo. 
Om 13.00 uur is de zaal open. 
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PUBQUIZ 50plussers          PER PERSOON €1,- 
 
Tijdstip:  14.00 uur – 16.00 uur 
Start:   17 november 
 
Een pubquiz wordt meestal gespeeld in een Pub. Toch denken 
wij dat dit ook een leuke activiteit voor het buurthuis is. Vandaar 
dat wij op zondagmiddag 17 november een Pubquiz gaan 
organiseren in Buurthuis de Ezel. We doen dit speciaal voor 
vijftigplussers. 
De pubquiz speel je in teamverband. (teams bestaan uit 
maximaal 5 personen) U kunt zich ook alleen opgeven. 
Wij delen u dan in. 
Onze pubquiz bestaat uit 4 rondes van 10 vragen. 
De vragen kunnen over van alles en nog wat gaan, bijvoorbeeld 
over muziek, geschiedenis, sport, televisie en actualiteiten.  
De Pubquiz De Ezel bevat vragen die afgestemd zijn op de wat 
oudere deelnemers.  
De pubquiz gaat door bij voldoende deelname. 
 
Een gezellige en leuke middag staat voorop! 
 
Opgeven kan vanaf de open dag.  

Laten we 
meedoen! 
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BIERPROEVERIJ  REMBRANDT     € 15,- PER PERSOON 
Het bier dat men dronk 
 
Tijdstip:  15.30 uur – 17.00 uur  
Datum:  10 november 
 
In de Gouden Eeuw gingen kunstschilders 
zich specialiseren in realistische portretten 
en taferelen. De schilders vonden vaak 
inspiratie in de herberg en hun omgeving. Op deze schilderijen is 
vaak een pul bier of een brouwerij afgebeeld. Welk bier werd 
destijds gebrouwen en gedronken? Tijdens deze workshop 
worden de Gouden Eeuw en het bier met elkaar verbonden. Je 
gaat ook 6 traditionele biersoorten proeven.  
Minimale leeftijd 21 jaar. 
 
 
WIJNPROEVERIJ         € 12,50 PER PERSOON 
 
Tijdstip:  15.30 uur – 17.00 uur  
Datum:  8 maart 
 
Deze wijnproeverij zal begeleid worden door Gert Poffers, 
Register Vinoloog van Vinoci te Heerhugowaard. Er zullen 4 
verschillende wijnen worden geproefd. Er zal een mix worden 
gemaakt in witte en rode wijnen met eventueel een portwijn. 
Tijdens de proeverij zal een proefglas worden ingeschonken  
en van elke wijn wordt 
een toelichting gegeven 
over o.a. de herkomst en 
gebruikte druivenrassen.  
 
Minimale leeftijd 21 jaar 
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VRIJWILLIGERSBANK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze vrijwilligerscoördinator helpt u zoeken naar het 
vrijwilligerswerk dat bij u past.  
U kunt mailen naar: vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl 
Uiteraard kunt u ook bellen met het buurthuis 072 5717625. 
Vraag dan naar Anneke van Holland, onze vrijwilligers-
coördinator. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tubanters.nl/home/nieuwst/8663/vrijwilliger_gezocht_voor_ons_g-team.html&ei=vk1vVfOEO4i67gak74CYCQ&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNE-A3QXgn4fmv9Th8oQTFemkv_WcA&ust=1433444123489840
mailto:vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.debaanadministraties.nl/blog/administratieve-structuren-saai-of-uitdagend/&ei=109vVfuVJMed7gbXn4LwBw&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNENC5xKAnGpwfnymlKrKTUcL39AYw&ust=1433444486456424
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WIE KUNT U BELLEN ?  
                         
Buurthuis “de Ezel”                                      072 5717625 
 

E-MAIL ADRESSEN 
 

Voor al uw vragen m.b.t. 
Bestuur  bestuur@buurthuisdeezel.nl  
Bargroep  bar@buurthuisdeezel.nl  
Bezorging  bezorgingezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Bridge  bridge@buurthuisdeezel.nl  
Cursuspakket  cursuspakket@buurthuisdeezel.nl  
Ezelsbrug  ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Familiebingo  familiebingo@buurthuisdeezel.nl  
Jeugdzaken  jeugdzaken@buurthuisdeezel.nl  
Kinderdisco  kinderdisco@buurthuisdeezel.nl  
Klaverjassen  klaverjas@buurthuisdeezel.nl  
Keezen  keezen@buurthuisdeezel.nl  
Volwassenbingo  volwassenbingo@buurthuisdeezel.nl  
Vrijbridge50plus  vrijbridge50plus@buurthuisdeezel.nl  
vrijwilligersbank vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl 
Webmaster  webmaster@buurthuisdeezel.nl  
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