WORKSHOPS EN CURSUSSEN
VOLWASSENEN

FITLESSEN
In deze lessen werken we aan het verbeteren van uw conditie door eerst een
goede warming-up en aansluitend een circuit waarin op eigen tempo wordt
gewerkt. Naast het circuit werken we ook aan de flexibiliteit van de spieren en
focussen we op buik, billen en benen.
START 4 OKTOBER
6 lessen
Donderdag 19.00-20.00 uur
Cursusprijs: € 36,00
Docent: Liane van Nellestijn

SNELCURSUS EHBO

INTERIEURSTYLING

Leer in twee avonden de noodzakelijke basis van EHBO bij de 7 meest voorkomende ongevallen: bewusteloosheid, huidwond, bloeding, brandwond, letsels
aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging en verslikking. Bij goed gevolg
ontvangt u: Officieel Rode Kruis certificaat “Snelcursus Eerste Hulp”.

Welke tafel past het beste bij mijn bank? Welke kleurcombinaties kan ik maken?
Een praktische workshop voor mensen die gaan verhuizen of verbouwen, maar
ook voor mensen die zonder al te grote ingrepen op basis van hun bestaande
situatie verrassend nieuwe woonideeën willen opdoen.
Aan bod komen: inrichten, stylen, materiaal
gebruik, kleur en u maakt een moodboard!

START 19 SEPTEMBER
2 lessen | Woensdag 20.00-22.00 uur
Cursusprijs: € 45,00 incl. cursusboek
en certificaat
Docent: Ricardo Mijnals

START 13 OKTOBER
3 lessen | Zaterdag 10.00-12.00 uur
Cursusprijs: € 45,00 incl. materialen
Docent: Laura van den Heuvel

Proef de ITALIAANSE TAAL!

REANIMATIE EN AED

Wil je graag van de Italiaanse taal ‘proeven’? In deze cursus waarin conversatie
centraal staat, leer je de basis van deze taal en wordt aandacht besteed aan
de Italiaanse cultuur. Na de cursus kun je op vakantie in Italië goed uit de
voeten en kun je jezelf redden in alledaagse
situaties. Nieuwsgierig geworden? Doe mee!

Leer in twee avonden hoe u een slachtoffer kunt reanimeren en hoe de AED
werkt. Onder leiding van een opgeleide instructeur oefent u op een reanimatiepop
de juiste vaardigheden om levens te redden. Deze cursus is ook zeer geschikt als
u bijvoorbeeld burgerhulpverlener wilt worden.
START 17 OKTOBER
2 lessen
woensdag 20.00-22.00 uur
Cursusprijs: € 40,00 incl. cursusboek
en bewijs van deelname
Docent: Ricardo Mijnals

START 26 SEPTEMBER
11 lessen | Woensdag 19.30-21.00 uur
Cursusprijs: € 75,00 incl. materialen
Docent: Marina Pressato

COMPLETE EHBO CURSUS

incl. AED
en Reanimatie

Hartstilstand, bewusteloosheid, verslikking, brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding, hoofdletsel, hersenschudding, nek- en wervelletsel, vergiftiging, pijn op
borstkas, beroerte, letsel aan botten, spieren en gewrichten, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, oververhitting, diabetes, epilepsie, oogletsels etc.: dit is
de complete officiële EHBO cursus!
START 27 SEPTEMBER
10 lessen | Donderdag 20.00-22.00 uur
Cursusprijs: € 190,00 incl. cursusboek en officieel erkend Europees Rode Kruis certificaat
Docent: Ricardo Mijnals

ZUMBA!!
Zumba is een echte fun-les waarbij behoorlijk wat calorieën worden verbrand.
Een enerverende en meeslepende workout op Latijns Amerikaanse muziek, zoals
de Salsa, Merenque en de Mambo. Gemakkelijk te volgen; geen ingewikkelde
passen en daarbij verbetert het ook de conditie en wordt het spierweefsel verstevigd!
START 1 OKTOBER
6 lessen
Maandag 19.00-20.00 uur
Cursusprijs: € 36,00
Docent: Lindsay

Basiscursus SCHMINKEN
Kinderen schminken is vooral heel veel oefenen en ook een beetje durven! In deze
cursus leert u dat! Na drie lessen kunt u kinderen tot hun lievelingsdier of -held
schminken. Natuurlijk krijgt u uitgebreid uitleg over kleur-, verf- en kwastgebruik
en leert u technieken als ‘druppels’ en ‘lijnen’.
Een vlinder, Spiderman, kat of leeuw, na deze
cursus is dit een koud kunstje voor u!
START 3 NOVEMBER
3 lessen | Zaterdag 10.00-12.00 uur
Cursusprijs: €36,00 incl. materialen
Docent: Joke Zweistra

Schrijf u snel
online in!

NAJAAR 2018

Informatie
Het aanbod van (professionele) voorstellingen, workshops en cursussen is voor jong en oud. Op de website
www.ontmoetingshuis.nl/tickets-en-inschrijven vindt u
uitgebreide informatie over het aanbod, de data, kosten,
wijze van betalen en lesruimte of zaal.

Inschrijven
Inschrijven voor een workshop of cursus kan eenvoudig via
de website. U betaalt online met iDeal en ontvangt vervolgens een digitaal ticket. Dit is uw bewijs van inschrijving.
Inschrijven is mogelijk vanaf 20 augustus 2018. Sluitingsdatum van inschrijven is cursusafhankelijk, deze informatie
vindt u bij de betreffende cursus/workshop op de website.

WIL JE EEN
RUIMTE HUREN?
Een zzp-werkplek, feest, workshop, seminar, vergadering,
presentatie, koorrepetitie, voetbaltoernooi, lezing, knutselclub,
koffieochtend, bridge- of klaverjasavond, yoga; bedenk het maar..
De ruimte die je nodig hebt vind je in het Ontmoetingshuis!

Voorstellingen, workshops, cursussen
SCHRIJF JE IN EN DOE MEE!

KIJK VOOR DE MOGELIJKHEDEN OP
op

www.ontmoetingshuis.nl

Kaartverkoop
Kaarten voor een voorstelling of lezing bestelt en betaalt
u online met iDeal via de website óf een half uur voor
aanvang à contant of met pin aan de zaal, mits niet uitverkocht.

Contact
Meer informatie verkrijgbaar bij de programmamanager van
het Ontmoetingshuis, Kirsten Benschop:
0318-724980 of activiteit@ontmoetingshuis.nl

Met dank aan

ONTMOETINGSHUIS

BESTEL SNEL TICKETS!
Ontmoetingshuis
Spiesheem 54
3907 NJ Veenendaal
0318 - 72 49 80
info@ontmoetingshuis.nl
www.ontmoetingshuis.nl

ONTMOETINGSHUIS

VOORSTELLINGEN,
LEZINGEN, ACTIVITEITEN

DE GEZONDE LEVENSSTIJL

WORDT VERWACHT voorjaar 2019

KLEUTERBALLET

KLASSIEK BALLET

HIPHOP/URBAN DANCE

PRESENTATIE DOOR
SUSAN OTTEN

ALTIJD PRIJS
DIKKE DIK EN DE TAART
IK ZIE DE BUI AL HANGEN
WEIDEVOGELS
DE ZANDTEKENAAR
ERNST JANSZ IN CONCERT
GEWOON TE GEK
BENJAMIN DE BEER

Spelenderwijs ontdekt je kleuter allerlei soorten balletdansbewegingen. Daarbij
worden leuke onderwerpen, zoals dieren, sprookjes en poppen gebruikt!

Nieuwsgierig of klassiek ballet iets voor jou is? Doe mee en ontdek het in deze
vier lessen. Naast het verbeteren van je lenigheid wordt ook aandacht besteed
aan je gevoel voor muzikaliteit, expressie, drama en creativiteit.

Wil je dansen op de nieuwste beats van Justin, Rihanna, Drake en anderen?
Doe dan mee met deze minicursus! Daarin krijg je korte combinaties aangeleerd
die worden uitgebouwd tot een echte Hiphop/Urban Dance choreografie!

START 13 SEPTEMBER
7-10 jaar
4 lessen
Donderdag 16.30-17.30 uur
Cursusprijs: € 25,00
Docent: Cindy Leyenaar

START 13 SEPTEMBER
9-14 jaar
4 lessen
Donderdag 17.30-18.30 uur
Cursusprijs: € 25,00
Docent: Joey Janssen

KIDS KARATE

HELP VOGELS MEE DE WINTER DOOR

ZUMBA TIENERS!

Een minicursus karate om uw kind op een speelse manier kennis te laten
maken met deze sport! Diverse aanvals- en verdedigingstechnieken, trap-en
stoottechnieken komen voorbij. Uiteraard is er veel aandacht voor coördinatie,
doorzettingsvermogen, discipline én respect voor de tegenstander.

In twee middagen ga je uilenballen uitpluizen, film kijken over vogels en eekhoorns, een vogelnestkastje timmeren en zelf vogelvoer maken. Na afloop
neem je natuurlijk alles mee naar huis! Zo help jij de vogels de winter door! Na
de tweede les krijg je ook nog een leuke vogelposter en ‘n pen! Onder deskundige begeleiding van het IVN.

Zumbacursus speciaal voor tieners! Salsa, Cha Cha, Cha, Merengue, Cumbia en
de Mambo, het komt allemaal aan bod op swingende Muziek. Leuk én goed
voor je conditie en gezondheid. Leer in 6 lessen wat Zumba is!

Veel mensen voelen zich niet fit, hebben last van overgewicht en ervaren verschillende gezondheidsklachten. Deze klachten blijken vaak gerelateerd aan
een bepaald voedingspatroon. Wil jij weten wat je eet en drinkt? Je energiek
en fit voelen? Deze avond kom je er meer over te
weten!
DONDERDAG 18 OKTOBER
20.00 uur -21.30 uur
€ 7,50 incl. consumptie en goodiebag

PRESENTATIEMARKT

KIDSDISCO

ONTMOETINGSHUIS PRESENTEERT
MINI UITMARKT

KINDERDISCO VOOR 4-12 JAAR
MET DJ EDWIN

Gezelligheid en informatie op deze allereerste mini Uitmarkt van het
Ontmoetingshuis. Organisaties en verenigingen presenteren zich! Met DJ
muziek, kidsactiviteiten, presentaties, horeca en meer!

DJ EDWIN van KidsDisco draait al jouw favoriete muziek met entertainment,
dansspelletjes en wedstrijdjes tussendoor! Hoe vet cool is dat?! DJ EDWIN is
al ruim 20 jaar actief met Drive-in Shows en het draaien op kinderfeesten en
-partijen!

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
10.00 -13.00 uur
Gratis toegang

DRIBBEL MINISHOW

Arie Vuyk
Joes Boonen
Marjolein van Kooten
IVN
Monique Groffen
Ernst Jansz & band
Toneelgroep PIT
Kristal Theater

cabaret
peutertheater
cabaret
film&verhaal
jeugdtheater
concert
toneel
jeugdtheater

do 24 jan
vr 8 feb
vr 15 feb
do 21 feb
wo 13 mrt
vr 15 mrt
vr 5 apr
wo 17 apr

BESTEL ONLINE TICKETS!

4+

DONDERDAG 25 OKTOBER
15.00 – 17.00 uur
€ 5,00 incl. consumptie

WORKSHOPS EN
CURSUSSEN JEUGD

START 13 SEPTEMBER
4-6 jaar
4 lessen
Donderdag 15.30-16.30 uur
Cursusprijs: € 24,00
Docent: Cindy Leyenaar

START 17 SEPTEMBER
5-7 jaar
5 lessen
Maandag 16.30-17.30 uur
Cursusprijs: € 35,00
Docent: Sportschool Venendaal

START 7 NOVEMBER
7-12 jaar | 2 lessen
Woensdag 15.00-16.30 uur
Cursusprijs: € 8,50 incl. materialen
Docent: IVN – Harald Arissen en Cokkie Gadellaa

START 1 OKTOBER
10-14 jaar
6 lessen
Maandag 17.30-18.30 uur
Cursusprijs: € 36,00
Docent: Wendy van de Steeg

NOL HAVENS (VOF de Kunst)

OUDER EN KIND DANS

’t KINDERATELIER

KINDER-EHBO

DJ - BASIS!

PEUTERTHEATER DOOR THEATER TERRA

SUZANNE VOORBIJ

Samen met Dribbel gaan peuters, kleuters én (groot)
ouders op avontuur op de boerderij. Alle dieren zijn
verdwenen! Kunnen de kinderen helpen ze weer
terug te vinden?! Met dans en vrolijke liedjes! Naar de
bekende boeken van Eric Hill.

In ‘Suzanne voorbij’ neemt Nol Havens u mee langs 30 jaar VOF de Kunst. Wat
vond hij als nuchtere Brabander eigenlijk van dit succes? Herinneringen en herkenning in zijn liedjes en foto’s. Mooie én moeilijke tijden passeren. Nol met zijn
gitaar na jaren alleen op het podium!

Dansen en bewegen op muziek met je zoon of dochter is een van de leukste dingen die je samen kunt doen! Een olifant of krokodil nadoen, rollen over de vloer
en stampen met je voeten. Samen dansen zorgt voor heel veel plezier en ontspanning. Komen jullie ook gezellig meedoen?

Schilderen met acrylverf, precies zoals je zelf wilt. Naar huis met je eigen schilderij of je zelfgemaakte kleiwerkstuk. Veel kinderen hebben al enthousiast meegedaan. Jij nu ook!? 10 x schilderen en 2 x kleien.

Wat doe je als je vriendje uit een boom valt? Of als een medescholier met de
fiets onderuit gaat? Of als er bij jou thuis iemand een kleine verwonding heeft?
Tijdens deze cursus leer je van de instructeur en het Lotus slachtoffer wat te
doen als er iets gebeurt. Ook handig als je
jezelf bezeert of valt!

Ervaar dé kick van het zelf draaien en zet met deze basiscursus (4 lessen van
90 minuten!) de eerste stap in jouw carrière als DJ! Ontdek hoe een DJ werkt
en ga vooral zelf aan de slag. Leer alles over beatmatchen, cue points, het
mixen van tracks en nog veel meer!
N.B. Ook voor volwassenen!

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
10.00 – 10.45 uur
€ 6,00

DONDERDAG 8 NOVEMBER
20.00-22.00 uur
€ 15,00 incl. consumptie

START 31 OKTOBER
Tot 2,5 jaar
6 lessen
Woensdag 9.30-10.15 uur
Cursusprijs: € 36,00
Docent: Liane van Nellestijn

START 22 NOVEMBER
8-12 jaar | 3 lessen
Donderdag 16.00-17.00 uur
Cursusprijs: € 12,50 incl. materialen
Docent: Ricardo Mijnals

START 6 NOVEMBER
10+ | 4 lessen
Dinsdag 18.15-19.45 uur
Cursusprijs: € 55,00 incl. materialen
Docent: Kevin Moorees

SINTERKLAASFEEST

PEUTERDANS

PORTRETTEKENEN & TECHNIEKEN

SIERADEN MAKEN VAN FIETSBANDEN

DJ - ADVANCED!

JEUGDTHEATER DOOR VIVIAN DEN HOLLANDER
EN MATTIE POELS

SINTERKLAAS WIJKFEEST
VEENENDAAL-OOST

Spekkie en Sproet zijn superspeurders. In deze interactieve voorstelling met spannende muziek, verhalen en beeldprojecties doen Spekkie en Sproet een griezelige
ontdekking. Gelukkig zijn ze samen om dit mysterie op te lossen! Naar de bekende
boeken van Vivian den Hollander.

Inmiddels traditiegetrouw komt ook dit jaar de Goedheiligman naar het
Ontmoetingshuis! Met allerlei activiteiten voor kids van 2-12 jaar!

Rollen, vliegen, klappen en stampen op muziek. Voor uw peuter een hele belevenis! Lopen op de tenen of juist heel hard stampen op de maat van de muziek
of al huppelend door de ruimte gaan. Op de leukste kinderliedjes worden de
eerste dansbewegingen op muziek gemaakt!

Tijdens de tekencursus ‘Portrettekenen & Technieken’ leer je aan de hand van
verschillende technieken hoe je je creativiteit op papier kunt zetten. Licht en
donker, perspectief, verdoezelen, lijnen, preluderen; het komt uitgebreid aan
bod om een mooi gelijkend portret te maken!

Of het nu armbanden zijn, halssieraden of telefoonhoesjes of tassen. Het kan
allemaal gemaakt worden van het rubber van fiets- en andere binnenbanden. In
deze minicursus leer je hoe! Sta versteld van je eigen fantastische creaties die je
vanzelfsprekend mee naar huis mag nemen!

Hoe breng je jouw publiek in extase? Deze cursus gaat verder waar de basiscursus ophoudt en dus komt, naast loops, mixtechnieken, hot cues en andere effecten ook stage presence uitgebreid aan bod. Wie ben jij als DJ? Wat
is jouw imago en wat is of wordt jouw stijl?
N.B. Ook voor volwassenen!

START 31 OKTOBER
2,5-4 jaar
6 lessen
Woensdag 10.30-11.15 uur
Cursusprijs: € 36,00
Docent: Liane van Nellestijn

START 29 OKTOBER
6-12 jaar
5 lessen
Maandag 16.00-17.00 uur
Cursusprijs: € 35,00 incl. materialen
Docent: Martijn Versteeg

START 1 NOVEMBER
8-12 jaar
3 lessen
Donderdag 15.30-16.30 uur
Cursusprijs: € 25,00 incl. materialen
Docent: Suzanne Visscher

SPEKKIE EN SPROET

2+

7+

WOENSDAG 3 OKTOBER
15.00 - 16.00 uur
€ 7,50

WOENSDAG 21 NOVEMBER
14.30-17.00 uur
Gratis toegang

START 25 SEPTEMBER
4-12 jaar
12 lessen
Dinsdag 16.00-17.00 uur
Cursusprijs: € 60,00 incl. materialen
Docent: Annemarie Reijbroek

THE BIG FIVE VAN DE VELUWE

MET PASSIE NAAR DE TOP

TUIMELJUDO

DE ITALIAANSE KEUKEN

MINDFULNESS VOOR KIDS

PRESENTATIE DOOR
GERARD VAN HEIJNINGEN

KATJA STAARTJES – BERGBEKLIMMER

Een minicursus judo om uw peuter op een speelse manier kennis te laten maken
met deze sport! Met veel basis-bewegingsvormen (rennen/springen/kruipen/
huppelen/stoeien); goed voor de coördinatie van uw kind. Uiteraard komen ook
val- en judotechnieken aan bod!

Wil je zelf echte pizza en pasta leren maken? En een lekker Italiaans toetje?
Kom dan mee de Italiaanse keuken in! Daar leer je ook nog een paar Italiaanse
woorden die met eten te maken hebben. De laatste les is een ‘restaurantavond’
speciaal voor je familie! Netjes de tafels dekken en uitserveren wat jij en de
anderen hebben gekookt!

Als kind krijg je de hele dag veel prikkels te verwerken. Soms ben je druk, snel afgeleid, onrustig of kun je moeilijk in slaap komen. Je hoofd zit vol met gedachten.
In deze mindfulness training leer je hoe je tot rust kunt komen, door te observeren
en concentreren. Dit heeft een positief effect op je zelfvertrouwen. De eerste
les is een introductie voor ouders en kinderen.

START 20 SEPTEMBER
7-10 jaar | 5 lessen
Donderdag 15.30-17.00 uur
Cursusprijs: € 27,50 incl. materialen
Docent: Marina Pressato

START 22 SEPTEMBER
9-12 jaar | 9 lessen
Zaterdag 10.00-11.00 uur
Cursusprijs: € 62,50 incl. werkboekje
Docent: Mirna Klein Hegeman

Kom meer te weten over het grote wild van de Veluwe én over het werk van een
boswachter in deze boeiende presentatie van gepensioneerd jachtopzichter en boswachter Gerard van Heijningen. Met veel foto- en filmmateriaal. In samenwerking
met IVN Veenendaal-Rhenen.
VRIJDAG 5 OKTOBER
20.00 – 22.00 uur
€ 7,50 incl. consumptie

Katja Staartjes is een van Nederlands meest succesvolle bergbeklimmers!
Adembenemende beelden en verhalen nemen u mee naar de Nepalese
Himalaya en de Pakistaanse Karakoram. Over klimmen boven 8000 meter en
over de Great Himalaya Trail, een 2000 kilometer
lange voettocht door de Himalaya. Over leiderschap
en samenwerken, loslaten en evenwicht.
VRIJDAG 30 NOVEMBER
20.00 - 22.00 uur | € 10,00 incl. consumptie

START 17 SEPTEMBER
3-5 jaar
5 lessen
Maandag 15.30-16.30 uur
Cursusprijs: € 35,00
Docent: Sportschool Venendaal

START 6 NOVEMBER
12+ | 4 lessen
Dinsdag 20.00-21.30 uur
Cursusprijs: € 55,00 incl. materialen
Docent: Kevin Moorees

Schrijf je snel
online in!

