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volksu n iversiteit

De vuso (Volksuniversiteit Meppel/

Cursussen

Steenwijkerland en Westerveld) biedt

Talen
3
Beeldende vorming
4
Creatief
5
Mens en maatschappij
6
Huis en tuin 8
Culinair
8
Kunst en cultuur
9
Computer
10
Diverse cursussen
10
Lezingen
11
Lezingen i.s.m. de bibliotheken

een zeer uiteenlopend programma van
cursussen, workshops en lezingen aan.
Het is voor iedereen te volgen. Een
specifieke vooropleiding is niet nodig.
Als werkgebied heeft de vuso de gemeenten Meppel, Steenwijkerland en
Westerveld. Binnen deze gemeenten
bieden wij vanuit diverse locaties onze
cursussen, workshops en lezingen aan.

De meeste talencursussen bestaan uit
20 lessen van 1 ¼ uur. Het accent ligt op de
spreekvaardigheid. De cursusboeken zijn niet
bij de prijs inbegrepen. Alle informatie kunt u
vinden op onze website.
STEENWIJKERL AND

Arabisch
15 lessen

101A01 • Arabisch I basis
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Chinees
101C04 • Chinees Mandarijn IV
wo 10 okt ̕18 • 18.45–20.15

Betaling
Je kunt in overleg met de
administratie in maximaal
2 termijnen betalen.

Volg ons ook op twitter!
@vusoms

Duits
101D01 • Duits I basis

Welzijnsdiensten in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel

ma 8 okt ’18 • 20.30–21.45

€ 169,00

ma 8 okt ’18 • 19.00–20.15

€ 169,00

wo 17 apr ’19 • 19.00–20.30
5 lessen

€ 57,00

101D04 • Duits IV

Engels
101E01 • Engels I Basis

Schrijf je zo snel mogelijk in
voor de cursus van jouw keuze.

€ 220,50

€ 169,00

101D02 • Duits II

do 11 okt ̕18 • 20.30–21.45

€ 169,00

di 9 okt ̕18 • 19.30–20.45

€ 169,00

101E04 • Engels IV

Welzijn MensenWerk

€ 160,00

wo 10 okt ’18 • 19.00–20.15

101D07 • Duits op vakantie

facebook.com / VUSOMS

€ 198,00

12 lessen

wo 3 okt ̕18 • 20.30–22.00

Voor uitgebreide informatie en aanmelding, zie onze website.

wo 3 okt ̕18 • 18.30–20.30

101A01 • Arabisch II basis

Informatie
Infomarkt en aanmelding
14
Cursusvoorwaarden en locaties

Frans
101F01 • Frans I basis

talen

inhoud

ma 8 okt ̕18 • 19.00–20.15

€ 169,00

wo 10 okt ̕18 • 20.30–21.45

€ 169,00

wo 10 okt ̕18 • 19.00–20.15

€ 169,00

di 9 okt ̕18 • 19.00–20.15

€ 169,00

do 11 apr ̕19 • 19.00–20.30
5 lessen

€ 57,00

101F02 • Frans II

101F03 • Frans III

101F06 • Frans gevorderden
101F07 • Frans op vakantie

Grieks
101G01 • Nieuw Grieks I basis
wo 10 okt ‘18 • 19.00–20.15

Italiaans
101I01 • Italiaans I basis

€ 169,00

di 9 okt ‘18 • 19.00–20.15

€ 169,00

do 11 okt ‘18 • 19.00–20.15

€ 169,00

do 11 okt ‘18 • 20.30–21.45

€ 169,00

do 11 okt ‘18 • 11.00–12.15

€ 169,00

wo 10 apr ‘19 • 19.00–20.30
5 lessen

€ 57,00

101I02 • Italiaans II

101I03 • Italiaans III

101I06 • Italiaans gevorderden
101I07 • Italiaans op vakantie

Nederlands voor anderstaligen (expats)
17 lessen

101N01 • Nederlands I basis
wo 3 okt ̕18 • 19.00–20.30

€ 162,00

wo 3 okt ̕18 • 20.30–22.00

€ 162,00

101N02 • Nederlands II

Noors
101NO01 • Noors I basis

wo 5 nov ̕18 • 19.00–20.30
15 lessen

€ 148,50
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Russisch
101R01 • Russisch I basis
do 11 okt ̕18 • 19.00–20.15

Spaans
101S01 • Spaans I basis

cursusaanbod vuso

€ 169,00

beeldende
vorming

10210 • Je (huis)dier schilderen met acryl
op canvas of linnen doek
do 1 nov ̕18 • 5 lessen 10.00–12.30 € 99,50

10301 • Ecoprinten en vilten (workshop)

10201 • Digitale fotografie I basis

Bij voldoende belangstelling worden voor de
cursussen 10205 en 10206 in januari vervolgcursussen georganiseerd.

do 18 okt ̕18 • 10.00–15.00

€ 169,00

ma 8 okt ̕18 • 18.45–20.00

€ 169,00

do 1 nov ̕18 • 6 lessen 19.30–21.30
+ 1 za ochtend 17 nov ’18
€ 99,50

do 11 okt ̕18 • 19.00–20.10

€ 169,00

10202 • Digitale fotografie I basis

wo 10 okt ̕18 • 20.15–21.30

€ 169,00

do 7 mrt ̕19 • 6 lessen 19.30–21.30
+ 1 za ochtend 23 mrt ’19
€ 99,50

ma 8 okt ̕18 • 20.15–21.30

€ 169,00

10203 • Creatieve fotografie

40207 • Digitale fotografie I basis

wo 17 apr ̕19 • 19.00–20.30
5 lessen

€ 57,00

10204 • Portret fotografie (workshop)

40208 • Creatieve fotografie

101S03 • Spaans III

101S04 • Spaans IV

101S06 • Spaans gevorderden
101S07 • Spaans op vakantie

MEPPEL

Engels
301E01 • Engels I basis

€ 210,00

wo 10 okt ̕18 • 9.15–10.30

€ 210,00

di 9 okt ̕18 • 19.00–20.15
10 lessen

€ 105,00

301E02 • Engels II

301E08 • Engels opfriscursus

Nieuw Grieks
301G01 • Nieuw Grieks I basis
ma 8 okt ̕18 • 19.00–20.15

Spaans
301S01 • Spaans I basis

€ 210,00

wo 10 okt ̕18 • 20.30–21.45

€ 210,00

wo 10 okt ̕18 • 19.00–20.15

€ 210,00

301S02 • Spaans II

di 15 jan ̕19 • 6 lessen 1x per 14 dgn
19.30–21.30
+ 1 za ochtend in overleg
€ 99,50

za 18 mei ̕19 • 10.00–15.30
incl. lunch.

wo 10 okt ̕18 • 10.45–12.00

STEENWIJKERL AND

Bij de Vos verf in Tuk ontvang je 10% korting op
aanschaf materialen voor de cursussen tekenen
en schilderen.

STEENWIJKERL AND

do 11 okt ̕18 • 20.10–21.20

101S02 • Spaans II

creatief

€ 50,75

10205 • Iedereen kan tekenen

ma 8 okt ̕18 • 10 lessen 19.30–21.30 € 135,00

WESTERVELD

Locatie De Stobbe Darp
do 10 jan ̕19 • 6 lessen 19.30–21.30
+ 1 zaterdagochtend 26 jan ‘19		€ 99,50

Locatie De Stobbe Darp
wo 27 feb ̕19 • 6 lessen
1x per 14 dgn 19.30–21.30
+ 1 zaterdagochtend in overleg

za 13 okt ̕18 • 10.00–16.00

€ 35,00

10302 • Mozaiëk schaal (workshop)

€ 42,50

10303 • Glasmozaiëk lamp (workshop)

do 7 feb ̕19 • 10.00–15.00
		

€ 52,50

10305 • Patchwork en quilten voor
beginners

di 2 okt ̕18 • 6 lessen 1x per 14 dgn
13.00–15.00
€ 88,00

10306 • Patchwork en quilten

di 2 okt ̕18 • 6 lessen 1x per 14 dgn
9.30–11.30		
€ 88,00

€ 99,50

10307 • Handlettering (workshop)
za 19 jan ‘19 • 13.00 15.30

€ 19,00

10308 • Handlettering I basis

10206 • Schilderen met aquarel/acryl/
pastel/olieverf

ma 1 okt ̕18 • 3 lessen 19.30–22.00 € 55,00

di 9 okt ̕18 • 10 lessen 13.00–15.00		€ 135,00

10313 • Handlettering II

10207 • Schilderen met aquarel/acryl/
pastel/olieverf

10309 • Brushlettering (workshop)

ma 5 nov ̕18 • 3 lessen 19.30 21.30 € 45,00

za 10 nov ̕18 • 13.00–15.30

Locatie De Madelief Oldemarkt
di 2 okt ̕18 • 14 lessen 1x per 14 dgn
19.30–21.30
€ 189,80

10311 • Fotobewerken met Photoshop

Elements 15 of 2018, geïnstalleerd op je
eigen laptop
di 30 okt ̕18 • 6 lessen 19.30–21.30 € 92,50

10208 • Portret/modeltekenen
ma 11 mrt ̕19 • 6 lessen
19.30–21.30

€ 19,00

€ 93,00

10312 • Leer de fijne kneepjes (naaicursus)

10209 • Schilderen met Aquarel

wo 3 apr ̕19, 4 lessen 19.30–22.00

Locatie Dalzicht Oldemarkt
wo 17 okt ̕18 • 12 lessen 1x per 14 dgn
9.30–12.00		
€ 202,50

€ 95,00

10314 • Naaicursus voor beginners

wo 26 sep ̕18 • 8 lessen 9.30–11.30 € 105,00

10315 • Naaicursus voor beginners

wo 26 sep ̕18 • 8 lessen 19.30–21.30 € 105,00

Aanmelding kan via onze website
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mens en
maatschappij

WESTERVELD

40301 • Mandala ontwerpen

locatie Miramar zeemuseum Vledder
ma 15 okt ̕18 • 5 lessen 19.30–21.30 € 85,00

40304 • Maak je eigen zilveren sieraad
(workshop)
Locatie De Vlasbarg’n Uffelte
za 24 nov ̕18 • 13.00–17.00

€ 77,50

40305 • Handlettering I basis

Locatie Miramar zeemuseum Vledder
ma 5 nov ̕18 • 3 lessen 13.30–15.30 € 55,00

40306 • Handletteren plezier voor twee
(workshop), kind en ouder/verzorger

Locatie Miramar zeemuseum Vledder
za 8 dec ̕18 • 13.30–15.30
€ 30,50
(prijs o.b.v. 2 personen)

STEENWIJKERL AND

10401 • Mindfulness

Aan de hand van kleine opdrachten/vragen
over jouw leven krijg je al schrijvend meer zicht
op je levensverhaal.
do 4 okt ̕18 • 6 lessen 1 x per 14 dgn
9.30–11.30
€ 89,00

Mindfulness hoeft geen betoog meer. De
methode is al jaren een beproefde oefening
voor meer rust, inzicht en ontspanning.
di 6 nov ̕18 • 6 lessen 19.30–21.30 € 89,00

10407 • Autobiografisch schrijven

10402 • Met vertrouwen voor een groep

Locatie Dalzicht
do 4 okt ̕18 • 10.00–11.00

Ken jij die mensen die ogenschijnlijk zonder
enige gêne voor een groep staan?
Ook jij kan dat leren!
do 18 okt ̕18 • 6 lessen 1 x per 14 dgn
19.00–21.00
€ 89,00

10498 • Proefles Het ontdekken van je
persoonlijke leiderschap
do 4 okt ̕18 • 19.00–20.00

10403 • Het ontdekken van je persoonlijke
leiderschap

Persoonlijk leiderschap, hoe krijg je meer
controle in dagelijkse situaties?
ma 29 okt ̕18 • 8 lessen 19.00–21.00 € 103,00

10499 • Proefles Tai Chi Tao en Tai Chi
Tao extra
ma 1 okt ̕18 • 10.30–11.30

10404 • Tai Chi Tao

Voel je sterker in balans en meer ontspannen.
ma 8 okt ̕18 • 10 lessen 10.00–11.00 € 71,50

10405 • Tai Chi Tao extra

Deze Tai Chi Tao groep is voor cursisten die
extra aandacht nodig hebben door fysieke
beperking. Tai Chi Tao kan in deze groep ook
zittend worden uitgevoerd, zodat er ook in een
rolstoel mee kan worden gedaan.
ma 8 okt ̕18 • 10 lessen 11.15–12.15 € 71,50

Aanmelding kan via onze website

10406 • Autobiografisch schrijven

40402 • Tai Chi Tao extra

Deze Tai Chi Tao groep is voor cursisten die extra
aandacht nodig hebben door fysieke beperking.
Tai Chi Tao kan in deze groep ook zittend worden
uitgevoerd, zodat er ook in een rolstoel mee kan
worden gedaan.
di 18 sep ̕18, 20 lessen 10.45–11.45 € 125,50

di 15 jan ̕19 • 6 lessen 19.30–21.30 € 89,00
1 x per 14 dgn

40403 • Tai Chi Tao

10497 • Proefles Tai Chi Tao

40404 • Tai Chi Tao extra

10408 • Tai Chi Tao

Locatie Dalzicht Oldemarkt
Voel je sterker in balans en meer ontspannen.
do 11 okt ̕18 • 10 lessen 10.00–11.00 € 71,50

10409 • Yin Yang tekenen (workshop)

Het tekenen en kleuren van het Yin Yang
symbool werkt ontspannend, maar kan
ook helpen te relativeren.
wo 3 okt ̕18 • 19.30 21.30
€ 15,00
MEPPEL

30402 • Mindfulness

Mindfulness hoeft geen betoog meer. De
methode is al jaren een beproefde oefening
voor meer rust, inzicht en ontspanning.
ma 25 feb 19 • 6 lessen 19.30–21.30 € 110,65

30403 • Yin Yang tekenen (workshop)

Het tekenen en kleuren van het Yin Yang
symbool werkt ontspannend, maar kan ook
helpen te relativeren.
wo 20 mrt ̕19 • 19.30 21.30
€ 18,50
WESTERVELD

40401 • Tai Chi Tao

Locatie De Veldkei Havelte
Voel je sterker in balans en meer ontspannen.
di 18 sep ̕18 • 20 lessen 9.30–10.30 € 125,50

wo 19 sep ̕18 • 20 lessen 9.30–10.30 € 125,50

wo 19 sep ̕18 • 20 lessen 10.45–11.45 € 125,50

40405 • Yoga

Locatie De Tippe Vledder
Je fit, zelfbewust en vol vertrouwen voelen,
kan met hulp van yoga worden bereikt.
di 9 okt ̕18 • 20 lessen 14.00–15.00 € 146,80

40406 • Yoga

di 9 okt ̕18 • 20 lessen 15.15–16.15 € 146,80

40407 • Yoga

di 9 okt ̕18 • 20 lessen 19.00–20.00 € 146,80

40408 • Yoga

di 9 okt ̕18 • 20 lessen 20.15–21.15 € 146,80

40409 • Chakra yoga

Locatie Ons Dorpshuis Wilhelminaoord
Een vorm van Hatha yoga, dat de nadruk legt
op ademhaling, concentratie en ontspanning.
di 18 sep ̕18 • 20 lessen 19.00–20.00 € 146,80

40410 • Chakra yoga

Locatie Ons Dorpshuis Wilhelminaoord
di 18 sep ̕18 • 20 lessen 20.15–21.15 € 146,80
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huis & tuin

culinair

STEENWIJKERL AND

STEENWIJKERL AND

10501 • Geef kleur aan uw interieur

Ga mee in de wereld van interieur en kleur en
leer kijken door de ogen van een interieurontwerper.
do 8 nov ̕18 • 3 lessen 19.30–21.30 € 46,00

10502 • Ontwerp je eigen tuin

Aan de slag met je eigen tuin!
ma 14 jan ̕19 • 4 lessen 19.15–21.45 € 76,00

10503 • Geef kleur aan uw interieur

Ga mee in de wereld van interieur en kleur
en leer kijken door de ogen van een
interieurontwerper.
do 14 mrt ̕19 • 3 lessen 19.30–21.30 € 46,00

10504 • Biologisch tuinieren

Biologisch tuinieren is helemaal in, want niets
is leuker dan genieten van eigen kweek.
di 15 jan ̕19 • 4 lessen 12.30–15.00 € 76,00
MEPPEL

30501 • Ontwerp je eigen tuin

Aan de slag met je eigen tuin!
di 6 nov ̕18 • 4 lessen 19.15–21.45

€ 88.30

11107 • Wijn introductiecursus met
proeverij

Een leuke leerzame korte cursus over wijn met
een excursie naar de wijngaard in Havelte op
za 20 oktober 2018
wo 10 okt ̕18 • 2 lessen 19.30–21.30
+ excursie		
€ 49,00
MEPPEL

31101 • Wijn introductiecursus met
proeverij

Een leuke leerzame korte cursus over wijn met
een excursie naar de wijngaard in Havelte op
za 20 oktober 2018
wo 8 okt ̕18 • 2 lessen 19.30–21.30
+ excursie		
€ 49,00

41104 • De vegetarische oosterse keuken
Locatie De Vlasbarg’n Uffelte
Er zijn veel smakelijke vegetarische gerechten
uit de Aziatische keuken, in deze lessen ga je
ermee aan de slag.
ma 8 okt ̕18 • 2 lessen 19.00–21.30 € 50,00

41105 • De keuken uit het verre Oosten

Locatie De Vlasbarg’n Uffelte
In deze cursus wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van verse groenten en kruiden.
ma 12 nov ̕18 • 2 lessen 19.00–21.30 € 50,00
		

41107 • Verfijnde keuken

Locatie De Vlasbarg’n Uffelte
Gevarieerde thema’s zorgen ervoor dat er steeds
iets lekkers op tafel gezet wordt. De lessen zullen
onder andere uit buitenlandse thema’s bestaan.
do 1 nov ̕18 • 6 lessen 18.30–22.00		€ 135,00

kunst en
cultuur
STEENWIJKERL AND

10601 • Kunst en cultuurgeschiedenis
‘Kopstukken uit de kunst’

Lezingen reeks met grote namen uit de kunstgeschiedenis.
vr 9 nov ̕18 • 8 lessen 1x per 14 dgn
9.30–11.30		
€ 131,00

10608 • Oud schrift voor beginners

Het Gemeentearchief Steenwijkerland
organiseert in samenwerking met de VUSO
een cursus Oud Schrift voor beginners.
ma 24 sep ̕18 • 6 lessen 19.30–21.30 € 50,00
WESTERVELD

40601 • Van ketter tot kunstheld,
museums Vledder

WESTERVELD

Locatie museums Vledder
Lezingenreeks van drie bijeenkomsten met als
thema Rembrandt en Caravaggio.
wo 3 okt ̕18 • 3 lessen 19.30–21.00 € 34,50

41101 • Gezond fingerfood (workshop)

Locatie De Vlasbarg’n Uffelte
In deze workshop gaan we gezond fingerfood
maken, ook leuk om met de feestdagen te
presenteren.
wo 28 nov ̕18 • 18.30–22.00		€ 25,00

40603 • Muziekgeschiedenis door de
eeuwen heen

Locatie Miramar zeemuseum Vledder
In deze cursus zie en hoor je hoe muziek in
Europa van invloed is geweest.
ma 1 okt ̕18 • 6 lessen 14.00–15.30 € 80,00

41102 • Koolhydraatarm koken

Locatie De Vlasbarg’n Uffelte
We gaan met goede koolhydraten aan de
slag om een heerlijk ontbijt, lunch en diner te
maken.
wo 27 feb ̕19 • 2 lessen 18.30–22.00		€ 50,00

Zelfportret
Rembrandt

Aanmelding kan via onze website

Zie ook LEZINGEN ̕ op pagina 11 voor lezingen
met optioneel museumbezoek.
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STEENWIJKERL AND

STEENWIJKERL AND

10802 • Website maken met Wordpress

wo 31 okt ̕18 • 7 lessen 19.30–21.00 € 77,50

10803 • Website maken met Wordpress

wo 27 feb ̕19 • 7 lessen 19.30–21.00 € 77,50

10804 • Mailchimp e-mail, marketing
(workshop)

In deze workshop leer je hoe je de beste email
marketing campagnes maakt met het programma Mailchimp.
di 16 okt ̕18 • 9.30–12.30
€ 25,00

10805 • Mailchimp e-mail, marketing
(workshop)
do 1 nov ̕18 • 19.00–22.00

10806 • Facebook marketing

di 4 dec ̕18 • 3 lessen 9.30–11.30

€ 25,00

€ 67,00

10807 • Werken in de Cloud (workshop)
di 29 jan ̕19 • 19.00–22.00

€ 25,00

10808 • Facebook basis (workshop)
di 22 jan ̕19 • 9.30–12.30

diversen
10903 • Jazzy blues en improvisatie
(workshop)

Vrijer leren zingen vanuit de blues, vanuit het
gevoel. In deze workshop ga je ermee aan de
slag.
za 16 mrt ̕19 • 10.00–13.00
€ 36,50

10912 • De basis van het zingen in een
notendop (workshop)

In één workshop gaat Karin Slomp aan de slag
met je zangtechniek.
za 17 nov ̕18 • 10.00–13.00
€ 36,50

lezingen
STEENWIJKERL AND

11001 • De wonderlijke natuur
dichtbij huis

In deze presentatie neemt Bert je mee naar de
fascinerende wereld van juist alle daagse en veel
voorkomende planten en dieren om ons heen.
wo 3 okt ̕18 • 19.30–21.30
€ 12,50

11002 • Krijg de kriebels

Het is lente! Tijd voor kriebels, kriebelbeestjes en
vlinders (in je buik). Ga je mee de NATUUR in?
Deze presentatie is bedoeld voor kinderen met
hun ouder/verzorger. Dus één kind met één
ouder/verzorger kost
€ 10,00
Kosten voor extra kind
€ 10,00
wo 3 apr ‘19 • 15.00–17.00

11007 • Ontspanning en het brein

In deze lezing worden bepaalde aspecten uit
de neurowetenschap eenvoudig uiteengezet
en wordt inzichtelijk welke vaardigheden we
onszelf eigen kunnen maken om positieve gebieden te stimuleren.
di 16 okt ̕18 • 19.30–21.30
€ 12,50

€ 25,00

WESTERVELD

41001 • Caravaggio en Europa

Locatie Miramar zeemuseum Vledder
Lezing met betrekking tot de expositie in het
Centraal Museum te Utrecht ‘Caravaggio en
Europa’. Tegen meerprijs met museumbezoek,
zie voor meer informatie www.vuso.info.
ma 4 feb ̕19 • 19.30–21.30
€ 12,50

41002 • Rembrandt en Saskia trouwen in
de Gouden Eeuw

Locatie Maramar zeemuseum Vledder
Lezing met betrekking tot de expositie
‘Rembrandt en Saskia trouwen in de Gouden
Eeuw’ in het Fries Museum te Leeuwarden.
Tegen meerprijs met museumbezoek, zie voor
meer informatie www.vuso.info.
ma 3 dec ̕18 • 19.30–21.30
€ 12,50

41003 • Frysk – 110 jaar, schilderkunst
in Friesland

Locatie Miramar zeemuseum Vledder
Frysk 110 jaar schilderkunst in Friesland, deze
lezing behandeld de schilderkunst van deze
expositie in museum Belvédère te Heerenveen.
Tegen meerprijs met museumbezoek, zie voor
meer informatie www.vuso.info.
ma 14 jan ̕19 • 19.30 21.30
€ 12,50

10809 • SketchUp 3D tekenen op de
computer

SketchUp is een computerprogramma waarmee in 3D kan worden getekend en is voor
iedereen gratis te gebruiken.
ma 29 okt ̕18 • 8 lessen 19.30–21.00 € 88,50

10810 • SketchUp 3D tekenen op de
computer

ma 21 jan ̕19 • 8 lessen 19.30–21.00 € 88,50

Boele Bregman

Aanmelding kan via onze website
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bibliotheek

bibliotheek

STEENWIJKERL AND

MEPPEL

i.s.m. de bibliotheek Steenwijk

i.s.m. de bibliotheek Meppel

11003 • Lezing Kennismaken met Bitcoin
en Blokchain

31001 • Kennismaken met Bitcoin en
Blokchain

11004 • Lezing Piraten, kapers en hun
erfenis

31002 • Lezing Gaudi, een uniek
architect

Blockchain kwam op in het kielzog van de
Bitcoin en andere cryptocurrencies, maar heeft
ondertussen zo ongeveer mythische kwaliteiten
gekregen.
wo 3 okt ̕18 • 19.30-21.30
€ 8,50
leden € 7,50
Peredvizhniki

In deze lezing volgen we het boeiende verhaal
van piraten, kapers en hun erfenis.
wo 6 mrt ̕19 • 19.30–21.30
€ 8,50
leden € 7,50

11005 • Lezing De Hoogtepunten van
de Russische schilderkunst

Tijdens deze lezing maak je een virtuele reis
langs de belangrijkste topstukken met
Drs. Marie-Thérèse ter Haar. Je krijgt een goed
beeld van de roerige Russische geschiedenis en
de mysterieuze Russische ziel.
wo 28 nov ̕18 • 19.30–21.30
€ 8,50
leden € 7,50

11006 • Lezing Op reis door het
zuidwesten van Amerika

In een audio video show met bijzondere foto’s
en bijpassende muziek neemt Bé Snijders het
publiek mee op reis door het zuidwesten van
Amerika.
wo 23 jan ̕19 • 19.30–21.30
€ 8,50
leden € 7,50

Bovenstaande zal plaatsvinden in de
bibliotheek Steenwijk, Meppelerweg 47a.

Blockchain kwam op in het kielzog van de
Bitcoin en andere cryptocurrencies, maar heeft
ondertussen zo ongeveer mythische kwaliteiten
gekregen.
wo 26 sep ̕18 • 19.30-21.30
€ 8,50
leden € 7,50

Tijdens deze lezing zullen het gedachtegoed,
leven en werk van de Spaanse architect Antoni
Gaudi centraal staan.
wo 21 nov ̕18 • 20.00–22.00
€ 8,50
leden € 7,50

31003 • Lezing Het jaar van Rembrandt
& de Gouden Eeuw

In 2019 is het 350 geleden dat Rembrandt
stierf. Een mooie gelegenheid om het rijke
erfgoed van de Nederlandse gouden eeuw aan
de hand van tentoonstellingen die in dat jaar
worden georganiseerd, te presenteren.
wo 27 feb ̕19 • 19.30-21.30
€ 8,50
leden € 7,50

31004 • Lezing De bijenhouderij

Bijen hebben het niet makkelijk en worden in
hun bestaan bedreigd, tijd om meer te leren
over deze zeer nuttige beestjes. In deze lezing
vertelt imker Jochem Brandsma over bijen en
de bijenhouderij.
wo 10 apr ̕19 • 19.30–21.30
€ 8,50
leden € 7,50

Bovenstaande zal plaatsvinden in de
bibliotheek Meppel, Marktstraat 27.

Antelope Canyon

Aanmelding kan via onze website

Sagrada Familia - Gaudi
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www.vuso.info

infomarkt

Op donderdag 6 september zal van
19.00–20.30 uur een infomarkt worden
gehouden in het vuso gebouw aan de
Matthijs Kiersstraat in Steenwijk. Hier kun
je informatie krijgen van de docent die de
cursus gaat geven. Kom je voor een specifieke
docent, informeer dan van tevoren of deze
aanwezig is.

cursusaanbod vuso 2018 · 2019

aanmelden

Via de website. www.vuso.info
en aan de balie in Steenwijk,
Matthijs Kiersstraat 11, van maandag
t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
(Tijdens shoolvakanties zijn wij gesloten.)

l i d m a at s c h a p

Alle cursusprijzen zijn exclusief kosten voor
materiaal en ingrediënten. Deze kun je vinden
op onze website, www.vuso.info.
Bij De Vos verf in Tuk krijg je 10% korting op
de aanschaf van materialen voor tekenen en
schilderen.

De vuso is een vereniging. Je kunt dus lid
worden. Dit kost € 8, per seizoen. Voor het
inschrijven van een cursus hoef je geen lid te
zijn. Leden ondersteunen wel het werk van
de vuso. Het voordeel voor leden is dat er
5% korting wordt gegeven op alle cursussen
(met een maximum van €8, ), dat je voorrang
krijgt bij plaatsing en je ontvangt tweemaal
per jaar een ‘Ledenbrief’.

verschil in prijzen

c o n ta c t g e g e v e n s

m at e r i a a l k o s t e n

Zoals je kunt zien is er verschil in de
cursusprijzen van Meppel, Steenwijkerland
en Westerveld. Dit komt onder andere door
verschil in subsidiebedragen welke wij ontvangen van de gemeenten. Ook de huur
kosten van de diverse locaties verschillen
per gemeente.
Prijzen onder voorbehoud van zet en/of
drukfouten.

vuso

Matthijs Kiersstraat 11
8331 kn Steenwijk
telefoon 0521 511 115
e mail info@vuso.info
www.vuso.info

c u r s u svo o rwa a r d e n

Als je je inschrijft voor een cursus dien je
akkoord te gaan met de cursusvoorwaarden.
Deze staan op onze website, www.vuso.info.

l o c at i e s
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Colofon
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Ontwerp. Teresa Jonkman Grafische vormgeving
Augustus 2018
Onder voorbehoud van zet en drukfouten.

De meeste cursussen in Steenwijkerland
worden gegeven in het vuso gebouw aan
de Matthijs Kiersstraat 11. Er zijn echter
ook andere locaties. Bij deelname ontvang
je bericht over de definitieve locatie.
De locaties in Meppel en Westerveld staan bij
de cursussen vermeld.

s c h o o lva k a n t i e s

In de vakanties zijn wij gesloten.
Herfstvakantie | 22 okt t/m 26 okt 2018
Kerstvakantie | 24 dec 2018 t/m 4 jan 2019
Voorjaarsvakantie | 18 feb t/m 22 feb 2019
Goede vrijdag | 19 apr 2019
2e Paasdag | 22 apr 2019
Meivakantie | 29 apr t/m 3 mei 2019
In de vakanties en op 5 december zijn er geen
lessen, op een enkele uitzondering na.
Kijk voor de exacte data op de website.

24/7 toegang
tot de mooiste boeken,
cd’s en dvd’s
en een overzicht
van alle activiteiten
in Bibliotheek Meppel
www.bibliotheekmeppel.nl

www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

Wij leveren studieboeken voor elke
(taal)cursus van de Volksuniversiteit,
zowel in Steenwijk als in Meppel.
U kunt de boeken bestellen via onze
website, en afrekenen voor aanvang
van de eerste les.

Markt 38 - 8331 HJ Steenwijk - tel. 0521-512089 - - info@boekwinkel.com

Voor meer informatie: www.boekwinkel.com

