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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 om vraagt.  
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 is er judo en Disco.  
 

Voor de volwassenen is er dit jaar weer een keur aan 
activiteiten. Vindt u het leuk om te spelen met taal? Dan is de 
cursus “Creatief met taal” waarschijnlijk wel iets voor u.  
De donderdag is speciaal voor de creatieve mensen 
gereserveerd. Zo kunt u “Quilten en quekken” of werken met 
klei. Voor de muzikale mensen is er een cursus djembé en er 
wordt een cursus gegeven over de Johannes-Passion (met 
bezoek aan het concert). 
 

Speciaal voor de 50plussers organiseren we een bustocht naar 
Hattum Haast u met inschrijven, want er kunnen maar 75 
personen mee. 

Op de donderdagmiddag wordt er één keer in de vier weken 
een Pubquiz georganiseerd. Ook wordt er één keer in de vier 
weken lekker gedanst. De andere twee weken blijft de Bingo 
50plussers op de agenda staan. 
 

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod of wilt u zich opgeven 
voor een cursus, kom dan naar onze OPEN DAG 

op 
 
 
                          

 
Het Bestuur van Stichting “Buurthuis De Ezel” 
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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 2018 – 2019 
Herfstvakantie    22 okt 2018  t/m 28 okt 2018 
Kerstvakantie    24 dec 2018 t/m 6 jan 2019 
Voorjaarsvakantie  18 feb 2019 t/m 24 feb  2019 
Pasen       21 en 22 april 2019 
Meivakantie    22 april 2019  t/m 5 mei 2019  
Koningsdag    27 april 2019 
Hemelvaart     30 mei 2019 
Pinksteren      9 en 10 juni 2019 
Zomervakantie   15 juli 2019  t/m 25 augustus 2019 

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 1 oktober en 8 oktober ( 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. 

                 
  

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.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.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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PEUTERSPEELZAAL 't PUTTERTJE  

 
 

De peuterspeelzaal is een plek waar uw peuter in een prettige 
sfeer kan spelen met verschillende materialen en kan leren 
omgaan met andere peuters. 
 

Het buurthuis wordt hiervoor omgetoverd tot een waar 
"kinderparadijs", zodat uw peuter kan klimmen,  
fietsen, puzzelen, verven en kleien. Bij mooi weer  
mogen de peuters spelen op ons eigen speelplein,  
of kunnen ze op onderzoek gaan in onze ontdektuin. 
 

We besteden extra tijd aan taalontwikkeling bij de peuters.  
Dit bereiken we door middel van boekjes lezen, liedjes zingen en 
“taal”spelletjes doen. 
De leidsters zijn gecertificeerd om te werken met het VVE 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie)-programma Puk en Ko.  
Het optimaal stimuleren van de taalontwikkeling van peuters is 
het doel van VVE. Zo krijgen de kinderen een betere aansluiting 
met de basisschool. 
 

We zijn iedere werkdag geopend op:  
maandag       8.30 uur - 11.30 uur  

 en 12.30 uur - 15.30 uur 
dinsdag  t/m vrijdag  8.30 uur - 11.30 uur 
 

Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. Een groep wordt 
begeleid door 2 leidsters en 1 vrijwilligster of stagiaire. 

 Voor meer informatie kunt u onze website bekijken: 
www.puttertje.nl 

 Voor vragen kunt u mailen naar info@puttertje.nl of bellen 
naar 072 531414246, of b.g.g. 072 5717625 

 Inschrijven van peuters kan vanaf 1 jaar via het 
inschrijfformulier op onze website. 

mailto:info@puttertje.nl
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KINDEREN EN TIENERS 
 

Alle kindercursussen zijn inclusief materiaal 
 

VRIJDAG 
 
KINDERDISCO           PER KEER € 0,50 
           
Tijdstip:  19.00 uur - 21.00 uur 
Start:  14 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:  15 september 
Leeftijd:  8 - 12 jaar 
 

Tijdstip:  10.00 uur - 11.00 uur 
Start:  15 september 
Leeftijd:  5 - 7 jaar 
 

Tijdstip:  11.00 uur - 12.00 uur 
Start:  15 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. 
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SINTERKLAASFEEST:       €3,- 
 
Tijdstip:  10.30 uur - 12.00 uur  
Start:  25 november 
Leeftijd:  0 - 10 jaar 
 
Op zondag 25 november 2018 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 
(19 t/m 23 augustus 2019). 
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. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIldKw24HNAhXEzRQKHVyJBx0QjRwIBw&url=http://www.ttvwesterzicht.nl/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGPsfg3cklCXPkWHFz9iYzCUjVDIQ&ust=1464694765008812
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 2019 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 augutus, 
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 de kortingsbonnen van MET 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 2019 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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Expositie 
Op onze Open Dag kunt u het  

gemaakte werk van de cursisten Tekenen 

& schilderen en houtsnijden van seizoen 

2017-2018 komen bewonderen 

VOLWASSENEN 
 
 

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

Tijdstip:  9.30 uur - 11.30 uur 
Start:  1 oktober  
 
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.  
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SPAANS 3                    24 LESSEN € 110,- 
                       exclusief boeken 

Tijdstip:  9.00 uur - 10.30 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. 
Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de methode “Caminos”. 
We starten bij les 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

SPAANS CONVERSATIE       24 LESSEN € 110,- 
                        exclusief boeken 

Tijdstip:  10.30 uur - 12.00 uur   
Start:  1 oktober 
 
Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- 
en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de 
methode "Caminos". We werken uit Caminos 3. We starten bij 
les 9. 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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SPAANS BEGINNERS        24 LESSEN  €100,- 
                    exclusief boeken 

Tijdstip:  13.00 uur - 14.30 uur   
Start:  1 oktober  
 
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  “Caminos”. 
 
 
TEKENEN EN SCHILDEREN        10 LESSEN € 65,- 
(voor beginners en gevorderden)         exclusief materiaal 
 
 

Tijdstip:  13.30 uur - 15.30 uur  
Start:  1 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. 

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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DJEMBÉ                5 LESSEN € 35,- 
 

Tijdstip:  19.00 uur - 20.00 uur 
Start:  1 oktober 
 
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:  1 oktober 
 
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:  1 oktober 
 
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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ENGELS  BEGINNERS  2               24 LESSEN € 100,- 
                                   exclusief boeken 
Tijdstip    19.00 uur - 20.30 uur 
Start:       1 oktober     
 

Tijdens de tweejarige beginnerscursus Engels 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.  
Er wordt gewerkt aan de hand van het lesboek “Fairway 1”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGELS CONVERSATIE                      24 LESSEN € 110,- 
                                exclusief boeken 
Tijdstip   20.30 uur - 22.00 uur 
Start:       1 oktober 
 

Tijdens deze lessen wordt er veel gesproken en verteld. Dit 
wordt gedaan n.a.v. het doorspreken van de week, recepten en 
ervaringen. Vooral de actuele dagelijkse onderwerpen komen 
aan bod. We besteden ook tijd aan het lezen van boeken in de 
Engels taal.  
Naar aanleiding van de gemaakte fouten wordt de grammatica 
behandeld. De onregelmatige werkwoorden, o.t.t. en o.v.t. 
worden steeds herhaald. 
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DINSDAG 
 

!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
 
 
 

SPAANS 5             24 LESSEN € 110,- 
                      exclusief boeken 

Tijdstip:  9.00 uur – 10.30 uur 
Start:  2 oktober 
 
Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- 
en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de 
methode "Caminos". We starten bij les 11uit Caminos 2. Om 
deze cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de 
werkwoorden kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend tijdens de 
conversatielessen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SPAANS 4             24 LESSEN € 110,- 

                        exclusief boeken 
Tijdstip:  10.30 uur – 12.00 uur 
Start:  2 oktober 
 
Er wordt gewerkt met deel 2 van de methode “Caminos” . We 
starten bij les 3. 
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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WERKGROEP KERAMIEK       10 LESSEN € 25,- 
                                   exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.15 uur - 11.15 uur 
Start:  2 oktober 
 
Deze werkgroep bestaat uit keramisten, die zelfstandig kunnen 
werken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
 
 
 
 

  

 

 



 18 

BUSTOCHT 50plussers                € 25,- 
 
Anton Pieck- en Voermanmuseum 
 

Tijdstip:  9.00 uur – 18.00 uur  
Datum:   30 oktober                                      
 

We beginnen onze dag in Hauwert met een kopje koffie en een 
gebakje, hier vinden we een ontzettend sfeervol restaurant met 
veel hout, riet, groen.... en het echte 'Anton Pieck gevoel'  
 
We vervolgen onze tocht richting Hattem. Hattem is het 
noordelijkste stadje van Gelderland en de Veluwe en was 
daarom ook een vestingstad. Omdat het aan de IJssel ligt was 
het ook een Hanzestad. Hattem heeft dan ook een grote 
jachthaven. Ook ligt hier de ingang van het prachtige met riet en 
bomen omzoomde Apeldoorns kanaal, ook wel 'het mooiste 
kanaal van Nederland' genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf daar rijden we naar een sfeervol restaurant voor een 
heerlijke lunch. Dit duurzaam gebouwde Paviljoen is gelegen op 
een dijk, voorzien van veel glas en een groot terras, met groots 
uitzicht over de IJsseluiterwaarden tussen Hattem en Zwolle en 
het erbij gelegen natuurgebied.  
 



 19 

Hattem is in 1989 benoemd tot het 'best bewaarde stadje van 
Nederland'. Dit geeft aan dat er veel gedaan is aan het behoud 
van de oude panden en structuur. In de nabije omgeving van het 
Panorama Paviljoen bevindt zich het Anton Pieck Museum en 
het Voerman Museum.  
Het Anton Pieck Museum is samen met het Voerman Museum 
Hattem ondergebracht in één complex. We bezoeken beide 
musea onder leiding van een gids.  
 
De kunstschilder Jan Voerman werd in 1890 in Hattem geboren. 
Hij werd al vroeg opgeleid door zijn vader Jan Voerman sr. Daar 
waar de oude Jan een bekend en gerespecteerd kunstschilder 
was, bleek het voor zijn oudste zoon (Jan jr.) moeilijk om als jong 
kunstenaar uit de schaduw van zijn vader te treden, tot Jan sr. 
een opdracht kreeg van de firma Verkade (familie van zijn vrouw 
Anna Verkade) om mee te werken aan het schilderen van 
nieuwe plaatjes voor de reeks Verkade Albums. Jan sr. schoof hij 
die opdracht door aan zijn zoon die toen nog slechts 16 jaar oud 
was. Jarenlang werkte Jan jr. mee aan deze Verkade Albums, 
waarmee hij alom grote bekendheid verwierf. 
 
  

http://galeriewijdemeren.nl/kunstenaars/voerman_sr
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SPAANS 2                   24 LESSEN  €100,- 
                      exclusief boeken 

Tijdstip:  13.00 uur - 14.30 uur   
Start:  2 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. 
Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de methode “Caminos”. 
We starten bij hoofdstuk 6 van “Caminos 1” 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERAIRE KRING 50plussers       8 KEER € 50,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip:  13.15 uur - 15.15 uur 
Start:  9 oktober. (2e dinsdag van de maand)  
 

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&docid=_cGhHtwjniwf0M&tbnid=Kf_ttDk0ZdOZrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.managementboek.nl/summarie&ei=rUmpU7ziM4S3PPz3gbAL&bvm=bv.69620078,d.ZWU&psig=AFQjCNECgnqKfeU1JgORGkQaVhKzkbJ_BQ&ust=1403689768146489
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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ITALIAANS CONVERSATIE        24 LESSEN € 110.- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  19.00 uur - 20.30 uur  
Start:  2 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,-. 
 
 
 
 
ITALIAANS CONVERSATIE  (GEV)         24 LESSEN € 110.- 
                            exclusief materiaal 
Tijdstip:  20.30 uur - 22.00 uur  
Start:  2 oktober 
 

In deze cursus wordt de taal via vrije conversatie-oefeningen, 
krantenartikelen, liedjes en actualiteiten getraind. 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 2                24 LESSEN € 100.- 
                              exclusief boeken 
Tijdstip:  19.00 uur - 20.30 uur  
Start:  2 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 1            24 LESSEN € 100,- 
                   exclusief boeken 
Tijdstip:  20.30 uur - 22.00 uur  
Start:  2 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. € 54,- (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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Samen (leren)spelen is belangrijk voor ieder kind! 

Daarom steunen wij Stichting Opkikker 

 
                      Stichting Peuterspeelzaal ’t Puttertje 

                  C.Fabritiuspark 20, 1701 VP   
                  Heerhugowaard 

                        072 5314246, (b.g.g.)  072 5717625  
                       peuterspeelzaal@puttertje.nl  
                        www.puttertje.nl   
 

KLAVERJASSEN          PER PERSOON € 2,50 
               

Tijdstip:  20.00 uur 
Start:  11 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 26 

WOENSDAG 
 

!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
ENGELS 4                                 24 LESSEN € 110,- 
                                exclusief boeken 
Tijdstip   9.30 uur - 11.00 uur 
Start:       3 oktober 
 
Spreekt u al een mondje Engels, maar voelt u zich niet zeker 
genoeg om een gesprekje in het Engels te voeren, dan is deze 
cursus iets voor u. De nadruk ligt bij het spreken in het Engels. 
Uiteraard wordt er ook gewerkt aan de grammatica. Er wordt les 
gegeven met behulp van de methode “Fairway”. Tijdens deze 
cursus wordt “Fairway” deel 3 gebruikt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENGELS  BEGINNERS  1               24 LESSEN € 100,- 
                                   exclusief boeken 
Tijdstip    11.00 uur - 12.30 uur 
Start:       3 oktober     
 

Tijdens de tweejarige beginnerscursus Engels 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.  
Er wordt gewerkt aan de hand van het lesboek “Fairway 1”.  
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HANDWERKEN           10 LESSEN € 65,- 
                               exclusief materiaal 
Tijdstip   9.30 uur - 11.30 uur 
Start:       3 oktober 
 
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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YOGA 50plussers            10 LESSEN € 35,- 
 
Tijd:  13.00 uur – 14.00 uur 
Start:  3 oktober 
 

Tijd:  14.00 uur - 15.00 uur 
Start:  3 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:  3 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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ZWANGERSCHAPSYOGA       10 LESSEN € 35,- 
 
Tijdstip   20.00 uur - 21.00 uur 
Start:       19 januari 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. 
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TEKENEN EN SCHILDEREN        10 LESSEN € 65,- 
(voor beginners en gevorderden)         exclusief materiaal 
 

Tijdstip:  19.30 uur - 21.30 uur  
Start:  3 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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OP WEG NAAR DE JOHANNES-PASSION 
4 LESSEN € 30,- 

 
Tijdstip:  20.15 uur – 21.45 uur 
Start:  27 februari 2019 (1 keer in de 14 dagen) 
 
Toen Johann Sebastiaan Bach in 1723 zijn handen vrij had 
schreef hij in drie maanden tijd zijn eerste grootschalige 
koorwerk. Dit oratorium werd op goede vrijdag 7 april 1724 voor 
het eerst uitgevoerd.  
De originele titel luidt  “Passio secundum Johannem”.   
 
Bach bleef tot aan zijn 
dood wijzigingen aan  
deze Johannes-Passion 
aanbrengen, wat doet 
vermoeden dat de muziek 
hem zeer nauw aan het 
hart lag. Er bestaan vier 
versies. (naast die uit 1724 
en 1725 is er ook een 
versie uit 1728 en 1749). 
Vlak voor zijn dood begon 
Bach aan een nieuwe 
versie, die hij niet heeft 
kunnen afmaken. 
 
In 4 lessen van 1,5 uur   
gaan wij op weg om de  
Johannes-Passion  
te leren kennen.  
 
Tot slot zullen we een uitvoering van de Johannespassion 
bijwonen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitiJzP-YTNAhWLwBQKHdp5Am0QjRwIBw&url=http://degrootesocieteit.nl/resultaat-muziek-enquete/&psig=AFQjCNHIU5Mq1gXT4idsiS1g6ako_98mZQ&ust=1464805932460475
https://nl.wikipedia.org/wiki/1725
https://nl.wikipedia.org/wiki/1728
https://nl.wikipedia.org/wiki/1749
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DONDERDAG 
 
!!!! KOFFIE-UURTJE !!!! 
 
BLIJ MET KLEI!           10 LESSEN € 70,- 
                 exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.30 uur – 11.30 uur 
Start:  4 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. 
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FRANS 2                     24 LESSEN € 100,- 
                                exclusief boeken 
Tijdstip   9.00 uur - 10.30 uur 
Start:       4 oktober 
 
Deze cursus is bedoeld voor de cursisten die al een 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANS  1              24 LESSEN € 100,- 
                                exclusief boeken 
Tijdstip   10.30 uur – 12.00 uur 
Start:       4 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”.  
De methode geeft een levendig en actueel beeld van Frankrijk, 
de Franse cultuur en gewoontes.  
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BINGO 50plussers           per ronde €0,75 
 
Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:   13 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:   20 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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VRIJ DANSEN 50plussers       PER PERSOON €1,- 
 
Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:   20 september 
 
Ballroomdansen en Latin American dansen verveelt nooit!   
Vandaar dat er vanaf dit seizoen één keer in de vier weken bij 
ons gedanst kan worden. 
U bent van harte welkom om mèt of zonder partner te komen. 
Er is een DJ aanwezig, die alle muziek, die nodig is om lekker op 
te dansen, kan draaien. De quickstep, of foxtrot, de Weense en 
de Engelse wals, de tango, de rumba, tcha-tcha-tcha, Djive en 
de Veleta en de kruispolka. Alles is mogelijk.  
U vraagt, wij draaien! 
Het meest belangrijke van deze middag is dat u veel plezier heeft 
en lekker beweegt.  
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PUBQUIZ 50plussers         PER PERSOON €1,- 
 
Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:   4 oktober 
 
Een pubquiz wordt meestal gespeeld in een Pub. Toch denken 
wij dat dit ook een leuke activiteit voor het buurthuis is. Vandaar 
dat wij vanaf 4 oktober maandelijks een Pubquiz gaan 
organiseren in Buurthuis de Ezel. We doen dit speciaal voor 
vijftigplussers. 
De pubquiz speel je in teamverband. (teams bestaan uit 
maximaal 4 personen) 
U kunt zich ook alleen opgeven. Wij delen u dan in. (er zijn vast 
meerdere mensen die zich alleen, of met twee personen 
opgeven) 
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. 
 
Voor het winnende team is er een aardigheidje te verdienen en  
ook voor het minst scorende team is er een (poedel)prijs. 
  
Maar een gezellige en leuke middag staat voorop! 
  

Laten we 
meedoen! 
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QUILTEN EN QUEKKEN        10 LESSEN € 45,- 
exclusief materiaal 

Tijdstip:  14.00 uur – 16.30 uur 
Start:   4 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)  
 
Quilten is een zeer leuke en omvangrijke hobby. 
Je moet wel een affiniteit voor handwerken hebben. 
Tijdens deze cursus zal Christa ook regelmatig een workshop 
geven over verschillende technieken, die bij het Quilten van pas 
komen en er wordt ook rekening gehouden met de wensen van 
de cursisten. 
 
Eén keer in de twee weken komen we bij elkaar en aan de hand 
van wat je thuis hebt gedaan, gaan we verder. 
Er is geen speciale voorkennis nodig voor deze cursus. 
In een later stadium zal je naar eigen smaak stof en materiaal 
mee gaan brengen (Ieder heeft zijn eigen favoriete kleur). 
 
Dit is een hobby voor jong en oud. 
 
Dames, waag die stap,  
je zult er geen spijt van krijgen. 
Toch tot slot een waarschuwing:  
Als je eenmaal met het 
Quiltvirus besmet bent,  
kom je er niet vanaf.  
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CREATIEF MET TAAL         5 LESSEN € 25,- 
exclusief materiaal 

Tijdstip:  13.30 uur – 15.30 uur 
Start:   11 oktober (één keer in de 14 dagen) 
 
Hebt u altijd al eens een verhaal of gedicht willen schrijven, maar 
wist u niet hoe u daarmee moest beginnen? Dan heeft u nu de 
kans om uw wens uit te laten komen. In vijf bijeenkomsten wordt 
u duidelijk gemaakt wat u moet doen om succesvol een verhaal 
of gedicht te laten ontstaan. 
Zeg nu niet direct dat u dat niet kunt, want niet iedereen is Joost 
van den Vondel, maar iedereen kan leren schrijven. Als amateur 
schrijf je voor je eigen plezier, en als anderen het ook leuk 
vinden wat je schrijft, is dat mooi meegenomen, maar dat hoeft 
niet. Je eigen plezier staat voorop. 
 
Vanaf 11 oktober op donderdagmiddag komen we om de 
veertien dagen vijf keer twee uur lang bij elkaar (13.30 – 15.30 u 
met koffiepauze) om ervaringen uit te wisselen en te 
experimenteren met de taal. Aan het eind van elke bijeenkomst 
krijgt u een opdracht mee naar huis. 
Het programma van elke bijeenkomst luidt: voor de pauze 
bespreking van de opdracht van de vorige keer, na de pauze een 
workshop over een bepaald onderwerp. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot acht, zodat iedereen 
voldoende aandacht kan krijgen. 
 
We hopen u op 11 oktober voor de eerste bijeenkomst te kunnen 
verwelkomen. 
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BRIDGE                       HELE SEIZOEN €30,- 
 
Tijdstip:  vanaf 19.30 uur 
Start:  13 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.. 
 
 
LIKEUR MAKEN           4 LESSEN € 25,- 
                     exclusief materiaal 
 
Tijdstip:  20.00 uur - 22.00 uur  
Start:   1 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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VRIJDAG 
 

 
ITALIAANS 1            24 LESSEN € 100,- 
                   exclusief boeken 
Tijdstip:  9.00 uur - 10.30 uur  
Start:  5 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. € 54,- (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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ITALIAANS 3            24 LESSEN € 110.- 
                          exclusief materiaal 
Tijdstip:  10.30 uur – 12.00 uur  
Start:  5 oktober 
 
In het derde jaar van de cursus Italiaans worden woordenschat, 
grammatica en spreek- en luistervaardigheid verder opgebouwd 
met behulp van eigen materiaal. Natuurlijk wordt ook aandacht 
besteed aan cultuur en actualiteit. 

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) 
 
 
ITALIAANS 9            24 LESSEN € 110.- 

                      exclusief boeken 
Tijdstip:  13.30 uur - 15.00 uur  
Start:  5 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. 
 

BRIDGE 50plussers             PER KEER € 3,-  
             per koppel 

Tijdstip:  13.30 uur - 16.30 uur 
Start:  7 oktober 
 

Er wordt in competitieverband gespeeld. 
Tijdens deze middag zijn er mensen aanwezig  
die u kunnen adviseren over het te-spelen-spel. 
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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:  5 oktober 
 
Tijdstip:  13.15 uur – 15.15 uur        
Start:  5 oktober 
 
Deze cursus Kunstgeschiedenis in 10 lessen start dit najaar met 
een vierde serie met 10 nieuwe kunstwerken. Opnieuw staat per 
bijeenkomst één meesterwerk centraal en wordt er uitgebreid 
aandacht besteed aan wat dit werk zo bijzonder maakt. Er wordt 
gekeken naar techniek, achtergrond, waardering en 
geschiedenis van het kunstwerk. Ook is er aandacht voor de 
kunstenaar van het werk. 
 

De meesterwerken die behandeld worden zijn: 
 

Michelangelo, Caravaggio, Jan Steen, El Greco,  
David, Millais, Rodin, Grant Wood, Katsushika Hokusai  en  
Michael Wolf 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai
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KEEZ-AVOND          PER PERSOON € 2,50 
 
Tijdstip:  19.45 uur 
Start:      21 september (3e vrijdag van de maand) 
 
Keezen is een oud spel waarvan over de herkomst weinig 
bekend is. Het spel is gebaseerd op het Indiase spel Panchiti, 
waar ook het alom bekende "Mens erger je niet" van is afgeleid. 
In tegenstelling tot "Mens erger je niet" wordt dit spel niet met 
een dobbelsteen gespeeld, maar met speelkaarten.  
Met enkele andere spelregels wordt dit spel tot een uiterst 
vermakelijk geheel, waarin strategie een belangrijk onderdeel 
wordt.  
 
Op dit moment is keezen heel populair en ook in ons buurthuis 
zijn de avonden een geweldig succes. 
Op deze ongedwongen avonden, waar de gezelligheid voorop 
staat, is iedereen van harte welkom. 
Voor de kosten hoeft niemand het te laten, want het inschrijfgeld 
is maar € 2,50 p.p.  
Daarvan kunnen wij leuke prijzen kopen en krijgt u gedurende de 
avond nog een lekker hapje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zaal is open vanaf 19.15 uur.  
We starten uiterlijk om 19.45 uur.  
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ZATERDAG 
 
ITALIAANS 4            24 LESSEN € 110.- 
                  exclusief materiaal 
Tijdstip:  9.30 uur – 11.00 uur  
Start:  6 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. 
 
 
 
FAMILIEBINGO               PER BINGO KAART  € 0,50 
 

Tijdstip:  20.00 uur, 1x per maand 
Start:  22 september (3e zaterdagavond) 
 

Deze begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open.  
Er worden vier ronden gespeeld. Een vol boekje (= 6 kaarten) 
kost € 2,50 Vier ronden voor €10,-.  
Het is altijd heel gezellig en er zijn leuke prijzen te winnen.  
Aan het einde van iedere avond is er een loterij. 
De kinderen spelen gratis mee. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cafepress.com/ironydesigns/980251&ei=WdRuVerJD6LC7gap74GADQ&bvm=bv.94911696,d.bGg&psig=AFQjCNG0FySLcb3_TVxePwLPMIgZeKzO-A&ust=1433413050268769
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.f1-world.com/index.php/vitesse-fiat-c-76_11406&ei=FetRVdzoHYeU7QaHtoHwDA&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNGv-YxVBdXjegJ8alB5g82lZyEVPw&ust=1431518327029520
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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:  7 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. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGrvonZh8YCFRIg2wodaH8AQQ&url=http://luxe-bingo-spel.startpleintje.nl/&ei=R4Z5VaHsGpLA7Abo_oGIBA&bvm=bv.95277229,d.bGg&psig=AFQjCNHW9GfnDGikiizdneVmVg6WC4_W-g&ust=1434113786092571
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-D_rrbh8YCFeMV2wod4t4ArA&url=http://www.delcampe.com/items?catLists[0]%3D885%26language%3DE%26sortByForm[sort]%3Dprice_present_ASC%26page%3D8%26useAsDefault%3D%26searchString%3D%26layoutForm[listitemsperpage]%3D50&ei=yIh5VZ__BuOr7AbivYPgCg&bvm=bv.95277229,d.bGg&psig=AFQjCNHsX_Zj6-WV_ggZQboIEHW0RPr4BQ&ust=1434114616341527
mailto:vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl

