Cultureel Centrum
“het Bosduiveltje”
en Gemeenschapshuis
’t Zaaltje

!

Joanneslaan 2, Heilig Landstichting

Cursusjaar 2016-2017

Beste docenten/ cursisten,
Bij deze het aanbod van de cursussen voor het seizoen 2016-2017.
U kunt de (meer uitgebreide) informatie ook vinden via www.zaaltjehls.nl
Allereerst vindt u een overzicht van het aanbod aan cursussen in het Bosduiveltje.
Vervolgens een overzicht van de docenten en hun contactgegevens. In principe kunt
u zich aanmelden via email. Mocht u geen gebruik maken van email, dan zijn de docenten telefonisch bereikbaar.
Het laatste deel van het boekje geeft een korte beschrijving van het cursusaanbod.
Dit jaar staan ook de cursussen of sport- en clubmogelijkheden van ’t Zaaltje vermeld in dit boekje. Tevens zijn er ook een aantal beschrijvingen van de sportmogelijkheden in het Zaaltje toegevoegd.

Belangrijk voor alle docenten/ gebruikers: op de laatste pagina treft u het huishoudelijk reglement aan. Houd u zich hieraan, dat is ook fijn voor de gebruikers na u!
Contactpersonen gemeenschapshuis ’t Zaaltje en Cultureel Centrum het Bosduiveltje zijn te bereiken via:
Algemeen emailadres: zaaltjeheiliglandstichting@gmail.com
Telefoonnummer (tijdelijk): 06-22929064
Bestuur Stichting gemeenschapshuis ‘t Zaaltje en Cultureel Centrum het Bosduiveltje:
Marian van Kraaij (voorzitter): marianvankraaij@yahoo.com
Helmy Schellens (secretaris): wilbertschellens@planet.nl

De tekening op de voorzijde is van Claude Michel Clodion (1738-1814)

Cursusaanbod 2016-2017 het Bosduiveltje*
*voor specifieke details over tijden en kosten: zie cursusbeschrijving of www.zaaltjehls.nl

Tijd

Cursus

Docent

Start lessen

Kosten

Maandag
09:30-12:00

Aquarelleren

Elly van Rossum

5/9

€ 210/ 270,-

13:30-15:30 of
16:00-18:00

Kunst/Cultuur
geschiedenis

Marian Povel

17/10

€ 100,-

avond

Koor Les Etoiles

besloten

Luisteren naar
muziek

Paul Kagenaar en
Josee Bus

20/9

€ 105,-

14:00-15:30

Museumclub

Rylana Seelen

11/10

€ 100,-

19:00-22:00

Model/ Portretschilderen

Elly van Rossum

6/9

€ 238/ 306,-

Luisteren naar Klassieke
Muziek

Gerard op het Veld

21/9

€ 100,-

9:30-12:30

Natuurwandelingen
(verzamelen bij Bosduiveltje)

Helen van der Ven
Ri-Ja Meuleman

21/9

€ 35,-

14:00-16:00

Luisteren naar Klassieke Muziek

Gerard op het Veld

21/9

€ 100,-

20:30-21:30

Yoga

Walter Jespers

vol

Museumclub Xantippe

Helga Tromp

oktober

Yoga (bij voldoende belangstelling)

Gemma van Os

september

Dinsdag
10:00-12:00

Woensdag
10:00-12:00

Donderdag
14:30-16:00

besloten

Vrijdag
11:00-12:00
Zaterdag
Zondag

NB: Stichting het Bosduiveltje en ’t Zaaltje kan niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke afwijkingen
in tijd en prijs.

Wilt u een cursus geven? Huur per dagdeel! Prijzen het Bosduiveltje:
€ 22,- grote zaal
€ 17,- kleine zaal

Informatie docenten Bosduiveltje
Cursus

Docent

Contactgegevens

Aquarelleren en modeltekenen

Elly van Rossum

024-6842205/ 0649948992
ellyvanrossum24@gmail.com
www.atelierbergendal.nl

Kunst/ Cultuur-geschiedenis

Marian Povel

0486-412127
marianpovel@mac.com

Museumclub

Rylana Seelen

06-246 100 02
rylanaseelen@gmail.com
www.rylanaseelen.nl

Luisteren naar muziek

Paul Kagenaar

024-3235404
paul.kagenaar@gmail.com

Luisteren naar klassieke muziek

Gerard op het Veld

06-42348291
gjj.ophetveld@gmail.com

Helen van der Ven
Ri-Ja Meuleman

024-3226008
helenvanderven@gmail.com

Gemma van Os

024-3229466
gemmavanos@gmail.com

Natuurwandelingen
Yoga

Activiteiten in ’t Zaaltje
Tijd

Cursus

Informatie op te vragen

Ter info

Maandag
13:30-16:30

Bridgecursus

h.jong34@upcmail.nl
024-3776667

Informatie is op te vragen via mail

19:30-23:00

Tafeltennisclub Arena

Rene Derkse
r.derkse@upcmail.nl

ook op vrijdag

Dinsdag
09:00-10:00

Gymclub KBO

Joop van Rossum
j.rossum112@upcmail.nl
024-3220931

gym laatste dinsdag van
de maand

10:30-11:30 of
11:30-12:30

Pilatus/Callanetics/Yoga

Suzan Wattimena
suusdus@live.nl
06-29288094

zie info verder in het
boekje

14:00-17:00

Bridge

Theo de Witte en Nico Cox
witt1094@planet.nl

19:45-22:30

Tafeltennisvereniging
MVOC

Richard Meijer
06-15283584

ook op donderdag

20:00-23:00

Ned. Wijngilde

Hans Peters
hgjpeters@gmail.com
06-14895192

alleen 3e dinsdag van de
maand

Woensdag
09:30-10:30

Yoga

Marianne Janssen
mariannejanssen2410@gmai
l.com
06-20308650

zie info verder in het
boekje

Donderdag
09:00-11:00

Gym

Alet Dikmen
aletdikmen@gmail.com
06-81715347

zie info verder in het
boekje

Tafeltennisvereniging
MVOC

Richard Meijer
06-15283584

ook op dinsdag

Vrijdag
19:30-23:00

Tafeltennisclub Arena

Rene Derkse
r.derkse@upcmail.nl

ook op maandag

Zaterdag
09:00-12:00

ZEN groep Oshida

Marieke Stockmann
06-36531808

Maandborrel bewoners
Heilig Landstichting

Via email van Dorpsvereniging

19:45-22:30

Zondag
16:00-18:00

laatste zondag van de
maand (let op email)

NB: Stichting het Bosduiveltje en ’t Zaaltje kan niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke afwijkingen
in tijd en prijs.

Informatie cursusaanbod seizoen 2016-2017

Wilt u een cursus geven? Huur per dagdeel! Prijzen ’t Zaaltje:
€ 25,- per dagdeel van 3 uur voor vaste bezoekers; 35,- per dagdeel van 3 uur voor losse bezoekers
Uurtarief: € 13,-

Aquarelleren - Model/portretschilderen met Elly van Rossum
AQUARELLEREN
Binnen deze cursus leert u aan de hand van opdrachten de techniek van het aquarelleren , nl
het spelvan pigment, water en papier te doorgronden. We beginnen de eerste bijeenkomsten
met tekenen.
Gaandeweg hebt u de vrijheid om met opdrachten mee te doen of aan een eigen gekozen onderwerp aan de slag te gaan. Het plezier in het werken staat voorop. Eventueel gemiste lessen
kunnen in overleg ingehaald worden.
Tijd: maandag 09.30 uur tot 12.00 uur.
Kosten: 2016 september tot december: 14 bijeenkomsten : 210 euro
2017 januari tot mei 18 bijeenkomsten: 270 euro
Start: 5 september
MODEL/PORTRET SCHILDEREN
Binnen deze cursus leert u het portret en of het menselijk lichaam vanuit diverse stijlen en interpretaties te benaderen. We beginnen de eerste bijeenkomsten met korte standen en verschillende tekentechnieken. Gaandeweg gaan we schilderen en gaat u uw eigen stijl en benaderingswijze onderzoeken. Er is wekelijks een model aanwezig. Eventueel gemiste lessen kunnen
Tijd : dinsdag 19.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten: 2016 september tot december 14 bijeenkomsten: 238 euro (exclusief modelkosten)
Kosten: 2017 januari tot mei 18 bijeenkomsten: 306 euro ( exclusief modelkosten)
start: 6 september.
Info: Elly van Rossum 0649948992
e.mail ellyvanrossum24@gmail.com
web: www.atelierbergendal.nl
Deze combinatiecursus start bij voldoende deelname.

Kunst/ Cultuurgeschiedenis met Marian Povel
Cultuurcursus 2016-2017
Docent: Marian Povel-Teeuwisse, marianpovel@mac.com. Tel. 0641171705
Data en tijdstippen: maandagmiddagen van 13.30-15.30 of 16.00-18.00u.
17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december 2016;
16 en 30 januari, 13 februari, 6 en 20 maart 2017
Kosten: €100 incl reader.
Twee groepen, van 13.30-15.30 u en 16.00-18.00 u.
Opgave bij docente drs. Marian Povel: marianpovel@mac.com
onder vermelding: vroege of late groep

Onderwerp: Een breed spectrum van eigentijdse kunstenaars.
De tijden zijn allang voorbij dat er een eenduidige stroming bestond. Nu gaat het alle
kanten op.
1. Opnieuw schilderen, tegen de verdrukking in. Gerhard Richter, Sigmar Polke, Arnulf Rainer.
2. Het genre van het landschap blijft; Armando en Robert Zandvliet.
3, Harmonie en complexe figuren. Nel Egberts en een van haar bronnen, islamitische
kunst.
4. Utopia, o.a. Constant (lid van CoBrA) en invloed op Rem Koolhaas. De alternatieve wereld van Atelier van Lieshout.
5. Kunst en kitsch, kapitalistisch realisme. Jeff Koons, Paul McCarthy en Damien
Hirst.
6. Schoonheid en existentialisme bij duizendpoot Jan Fabre.
7. Politiek activisme en sociaal engagement. Ai Wei Wei.
8. Feminisme en erotiek. Louise Bourgeois.
9. Kwetsbaarheid en compassie. Berlinde de Bruyckere en fotografe Rineke Dijkstra.
10. Oude materialen modern gebruikt. Houten beelden van Stefan Balkenhol en vilt
van Claudy Jongstra.

Museumclub met Rylana Seelen

Museumclub ‘t Bosduiveltje
Kijken naar kunst en cultuur is een emotionele gebeurtenis. Een schilderij, sculptuur, foto of
tekening wordt al snel beoordeeld als mooi, lelijk, aansprekend of afstandelijk. Gebruiken uit
het verleden fascineren ons. Als een kunstwerk aanspreekt willen we vaak meer weten van de
maker en zijn oeuvre: wat heeft de kunstenaar willen overbrengen? In welke context moeten
we het werk plaatsen? Met de opgedane kennis en achtergrond kunnen we kunst en cultuur
beter leren begrijpen en waarderen.
Museumclub ’t Bosduiveltje helpt u via excursies en lezingen op een ongedwongen manier
naar kunst te kijken en er van te genieten en cultureel erfgoed te begrijpen. U krijgt uitleg
over het tentoongestelde werk. Daarnaast belooft de museumclub u een gezellig dagje uit.
Eerst vindt er een voorbereidende lezing plaats, vervolgens wordt u rondgeleid in een tentoonstelling of museum. Verscheidene thema’s en onderwerpen komen aan bod: van cultureel
erfgoed tot hedendaagse kunst.

2016-2017
Lezingen: Excursies: Locatie: Kosten:
11 okt, 6 dec, 14 feb en 18 april,
van 14:00-15:30 uur *
18 okt, 13 dec, 21 feb en 25 april ** Carmelweg 2, Heilig Landstichting
€ 100,00 (exclusief reis- en entreegelden, museumkaart aanbevolen).
De museumclub wordt gegeven door kunsthistorica Rylana Seelen, directeur van Museum
Kasteel Wijchen en freelance werkzaam als educatief specialist.

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor de cursus? Dat kan via rylanaseelen@gmail.com
* Bij veel aanmeldingen worden de tijden aangepast en uitgebreid.
** Groep wordt gesplitst over de dag, tijden in overleg.

Luisteren naar muziek met Paul Kagenaar
Luisteren naar klassieke muziek
7 luisterbijeenkomsten van 2 uur met toelichting over uiteenlopende thema’s.
Najaar 2016:
•

Russische muziek

•

Het strijkinstrument

•

Kinderen in de muzikale voetsporen van hun beroemde ouders

•

Oorlog en muziek

•

Opera

•

Nederlandse componisten door de eeuwen heen

•

Documentaire

Waar?
In Cultureel Centrum ’t Bosduiveltje, Joanneslaan 2, Heilig Landstichting.
Wanneer?
Dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur
20 september
4 - 18 oktober
1- 15 - 29 november
13 december 2016
Meer informatie en aanmelden bij
paul.kagenaar@gmail.com of 024-3235404.
Je kunt je inschrijven, bij voorkeur per e-mail: paul.kagenaar@gmail.com onder vermelding van "Cursus LNM". Telefonisch kan ook: 024-3235404.
De cursuskosten bedragen € 105,00 per cursus van 7 ochtenden. Het cursusgeld
kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL46ABNA0576117846 t.n.v. P.F. Kagenaar te Nijmegen onder vermelding van "Cursus LNM".
Zodra het cursusgeld overgemaakt is, word je op de deelnemerslijst geplaatst.

Luisteren naar klassieke muziek met Gerard op het Veld
NAJAARSCURSUS 2016. Volgens goed gebruik worden weer een instrument, een componist en enkele bijzondere muziekwerken nader toegelicht met behulp van toelichtingen, muziekfragmenten, beamerpresentaties en analyses.
Voorkennis is geen vereiste; iedereen, van beginner tot ervaren luisteraar kan in voldoende
mate aan zijn trekken komen.
DATA
21-09-2016 een instrument, de cello 1
28-09-2016: een instrument, de cello 2
12-10-2016: een instrument, de cello 3
19-10-2016: een instrument, de cello 4
02-11-2016
09-11-2016

een componist: Elgar 1
een componist: Elgar 2

23-11-2016
30-11-2016

een werk: kerstmuziek 1
een werk: kerstmuziek 2

ONDERWERPEN
1.
De cello: van solo tot concert. Een 4-delige cursus vanwege het grote aanbod meesterwerken. Voor veel mensen het instrument dat het best de menselijke emotie kan verklanken. In een reeks
van 4 cursusochtenden worden behandeld: de viola da gamba, voorloper van de cello (o.a. muziek
van Marin Marais); de muziek voor cello solo (b.v. Bach, Kodaly, Britten), de muziek voor cello en piano (b.v. Beethoven, Brahms), de cello in andere combinaties (Smetana, Schubert) en de cello in de
celloconcerten (b.v. Elgar, Martinu, Dvorak).
2.
De componist Elgar
De grootste Engelse componist sinds Henry Purcell, zo werd van hem gezegd. Door zijn nederige afkomst en zijn katholicisme had hij in het 19e eeuwse Engeland het tij niet bepaald mee, maar zijn onmiskenbare talent gaf hem de roem die hij verdiende. Iedereen kent zijn eerste Pomp and Circumstances met het alternatieve volkslied “Land of hope and glory”. Maar daar mag het niet bij blijven. In
twee cursussen wordt er kennis gemaakt met enkele andere meesterwerken van een van Engelands
grootste componisten.
3.
Muziek van de Advent en de Kerst
Meestal denkt men bij kerstmuziek aan Bachs Weihnachtsoratorium en Händels Messiah, maar er is
nog veel meer prachtige kerstmuziek die de volle aandacht verdient. Ook de Advent heeft menig componist weten te inspireren tot wonderschone muziek. Verrassingen zijn niet uitgesloten.

PLAATS
Tot nader order nog steeds in Cultureel Centrum ’t Bosduiveltje
Johanneslaan 2, Heilig Landstichting
TIJDEN
op woensdagen van 10:00 tot 12:00 en van 13:00-15:00 uur
CURSUSGELD
€100 (inclusief lesmateriaal en consumpties)
AANMELDING
via e-mail: gjj.ophetveld@gmail.com

via de telefoon: 06-42348291
De aanmelding staat vanaf nu open. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd en
kan worden uitgezien naar een 2e cursus op een ander dagdeel.

Natuurwandelingen met Helen van der Ven en Ri-Ja Meuleman
Bosduiveltje programma 2016-2017
De natuurwandelingen vinden plaats op de 3e woensdag van de maand en worden georganiseerd door Ri-ja Meuleman en Helen van der Ven
Het programma voor het komende seizoen ziet er als volgt uit:

21 september Mookerheide
Heidelandschap met vergezichten over het Maasdal
26 oktober*

Groesbeeks Bos
Oud bos met een nieuw verhaal

16 november Munnikeveld
Bekend terrein vanuit een andere hoek
22 februari* Historische tuinen Kleef
Natuur en cultuur bij onze Oosterburen
15 maart

Spiegelwaal
Nieuw veroverd gebied

19 april

Groesbeek bij de bron
Sinds 2008 is de Groesbeek weer bovengronds. We volgen de loop…

24 mei*

Landgoed Tongelaar
Van oud kasteel tot dassenburcht

21 juni

Mulderskop
Langs aarden grenswallen en zonneplekken voor gladde slang en zandhagedis.

* deze excursies zijn een week later gepland in verband met beschikbaarheid gidsen.

We carpoolen bij het Bosduiveltje om 9.30 uur en zijn ±12.30 uur terug. De gehele cursus
is €35,- per persoon (ineens te voldoen bij de eerste wandeling).

U kunt zich rechtstreeks aanmelden via de mail bij Helen van der Ven:
helenvanderven@gmail.com
Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u natuurlijk ook bellen: 024 3226008 of
een briefje sturen naar mijn adres: Koning Davidlaan 23, 6564AC Heilig Landstichting

Yoga met Gemma van Os
Naam cursus: Yoga met Gemma van Os
Tijd:
Vrijdag: 11.00 - 12.00 uur
Data:
Start september 2016 bij voldoende belangstelling
Omschrijving: Lekker actief meedoen, op je eigen niveau?
Op zoek naar jouw grens? Of deze juist accepteren?
Wie weet ontdek je spieren waarvan je niet meer wist dat je ze had!
Na afloop voel je je lichamelijk én geestelijk heerlijk ontspannen.
Kleine groep, individuele begeleiding.
Nieuwsgierig? Kom dan meedoen met een gratis proefles.
Kosten: volgt
Mijn gegevens:

Gemma van Os
telefoonnummer: 024 -322 94 66
email-adres: gemmavanos@gmail.com

Gym met Alet Dikman
Damesfit:
Een fit/ontspannen resultaat door gebruik van div.bewegingsdisciplines
die harmonieus op elkaar aansluiten. Op muziek uit alle windstreken en
van alle tijden.
Mat/handdoek meenemen.
Donderdagochtend van 9.00u tot 10.00u en 10.00u tot 11.00u.
Sept. t/m april, vakanties in overleg.
Na de meivakantie t/m juni één les van 9.30u tot 10.30u.
Cursusgeld afhankelijk van het aantal lessen op basis van 7,50 euro per les.
Les is in t Zaaltje.
Docente: Arlette Dikmen
aletdikmen@gmail.com
024-3234941

Yoga met Marianne Janssen
Omschrijving cursus: Yoga voor 50+
Deze yoga bestaat uit lichte oefeningen waarbij de aandacht wordt gericht op
houding, strekking en ademhaling. Iedere oefening wordt rustig uitgevoerd, is
niet prestatiegericht en dient prettig aan te voelen. Men kan naar eigen kunnen
meedoen.
Yoga maakt je lichaam soepeler, versterkt je botten, voert afvalstoffen af,
maakt de geest rustig en leert je ontspannen. Brengt lichaam en geest in balans.
Data: 7 september t/m 28 juni op woensdagochtend van 9.30-10.30 uur met
aansluitend vrijblijvend koffie drinken. Schoolvakanties worden aangehouden.
Kosten: 37 lessen a € 9,00 per les = € 333,00 te betalen in 3 termijnen
Losse lessen zijn mogelijk voor € 10,00 per les.
Docent: Marianne Janssen / 06-20 30 86 50 / mariannejanssen2410@gmail.com

PILATES/CALLANETICS/YOGA met Suzan Wattimena

Dinsdag 6 september start een nieuwe cursus in ’t Zaaltje. Ervaren bewegingsdocent Suzan Wattimena combineert de genoemde methodieken, waardoor de cursus uitstekend geschikt is voor jong en oud. Bewegen is goed voor
u!
Elke dinsdag van 10.30–11.30 uur of van 11.30–12.30 uur. Kosten: €95,- voor
15 lessen.
Voor opgave of meer informatie: 06-29 28 80 94

Huishoudelijk reglement gemeenschapshuis ’t Zaaltje en het Bosduiveltje

• Het gebruik van ’t Zaaltje en/of het Bosduiveltje is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming van het bestuur of de beheerder. De huurprijzen
staan op de website www.zaaltjehls.nl

• Bij eenmalig gebruik van het Bosduiveltje is een borgsom verschuldigd van
€ 50,-- en voor ’t Zaaltje is de borgsom € 100,--. De borgsom wordt terugbetaald na het gebruik en als geen schade is toegebracht.
• Toegebrachte schade wordt op de borgsom ingehouden en/of verhaald op
degene die de schade heeft veroorzaakt.
• Het huren van ’t Zaaltje houdt tevens in de verplichting om de drank af te
nemen.
• De aan de huurder verstrekte toegangscode is persoonlijk en mag niet aan
derden worden gegeven.
• Elke gebruiker dient als een goed huisvader gebruik te maken van de gehuurde ruimtes.
• Elke gebruiker dient rekening te houden met de buurtbewoners en overlast
te vermijden. Zo is harde muziek en/of langdurig verblijf buiten het gebouw
(op de parkeerplaats en terras) niet toegestaan.
• Na 23.00 uur is gebruik van ’t Zaaltje en/of Bosduiveltje niet toegestaan.
• In geval sprake is van schade, is de gebruiker verplicht deze te melden aan
de beheerder.
• Bij vertrek dient gebruikt servies, koﬃezetapparaat ed. schoongemaakt te
zijn, de lampen uit zijn en de thermostaat van de verwarming laag gezet zijn.

