Programma wandelingen en fietstocht
2019
29 januari

Tweelanden route (omgeving Rimburg)

26 februari

Maria Hoop wandeling

26 maart

Plateau route

30 april

De Voerstreek ( Henri Chapelle en omgeving)

28 mei

Midden Limburg ( St. Odiliënberg en omgeving)

25 juni

Het Maasland ( fietstocht)

24 september

Het Meinweggebied

29 oktober

Eifelwandeling ( omgeving Laurensberg)

26 november

Beekdalenroute ( omgeving Nuth)

Bloemschikken
Gilde Westelijke Mijnstreek start met een cursus Bloemschikken!
De cursussen van Gilde zijn niet alleen leerzaam, maar ook gezellig en er
zijn altijd voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Omdat al onze
medewerkers dat op vrijwillige basis doen, zijn de cursussen aantrekkelijk
geprijsd.
De planning voor deze cursus Bloemschikken van 4 lessen is als volgt: 29
januari, 26 februari, 19 maart en 16 april 2019. Altijd op de dinsdagmiddag
van half twee tot vier uur.
De kosten bedragen € 40,00 voor de hele cursus.
U kunt ook per les inschrijven als u dat wenst. Losse workshops kosten €
12,50 per keer.
De cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis Pancratiusstraat 23 in
Munstergeleen en uw cursusleidster is Lilian Gonzalez.
Bloemschikken ook Bloemsierkunst genoemd, is het vormgeven of creëren van een
werkstuk met allerlei materialen. Niet alleen bloemen, maar ook groen uit de
tuin en materialen zoals hout, metaal, steen en glas zijn mogelijk. Neem uw

eigen spullen en materialen mee!
Tijdens deze cursus leert u omgaan met verschillende technieken en
vaardigheden.
Het is de bedoeling dat onderstaande materialen door u worden meegebracht:
Schort, snoeischaar, tangetje voor ijzerdraad, schaar, plastic afvalzak en
een mes (geen kartelmes) om de oase te snijden. Tevens een pot of schaal,
bloemen, groen, oase en eventueel door de cursusleidster besproken
materialen.
Aanmelden kan via de website www.gildewestelijkemijnstreek.nl of
tel.0464585032

Cursus Tablet met Operating system
Android start op 6 december
Op donderdag 22 november start in Munstergeleen een nieuwe Android tablet
cursus.
1. Inleiding
De Tablet is een populair en gebruiksvriendelijk apparaat met talloze
multimedia mogelijkheden. Met een tablet kun je internetten, e-mailen,
chatten, foto’s maken, bekijken beheren en delen.
Ook kun je nieuws raadplegen, boeken lezen, agenda’s bijhouden , filmpjes
bekijken, navigeren etc.
Tijdens de cursus worden ook de verschillen t.o.v. de Smartphone en de Laptop
besproken.
In deze cursus maken we je vertrouwd met de belangrijkste functies van de
Tablet.

2. Doelgroep
De workshop Tablet is geschikt voor alle (beginnende) gebruikers die hebben
gekozen of willen kiezen voor een apparaat dat draait onder Android vanaf
versie 5.0.
3. Inhoud
Een greep uit de onderwerpen:

Bediening en installatie ( o.a. google account, google drive)
Instellingen
Contactpersonen, agenda, adressen, noties
Surfen op het internet
e-mailen via Gmail en/of zelf gemaakte mailadres, Whatsapp
Apps en widgets downloaden, ordenen, en (veilig) gebruiken
Internetbankieren en andere bankzaken regelen
Nieuws, kranten, tijdschriften, (audio)boeken lezen
Werken met foto’s, video (Youtube) en audio
WIFI, BlueTooth
4. Cursusduur en lesgeld
Het lesgeld voor deze cursus bedraagt €34,00, dit is incl. de
administratiekosten. De cursus omvat 4 lessen van 2 ¼ uur (inclusief 15 min
koffiepauze), de cursuslocatie is:
Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt Pancratiusstraat 23): en de
cursusdagen zijn donderdagdag 6, 13 en 20 december en 10 januari 2019
van 14.00-16.15 uur.
Na elke les krijgen de cursisten een korte samenvatting van de behandelde
stof en een paar oefeningen mee.
De cursisten wordt geadviseerd het boek aan te schaffen: “Ontdek de Android
Tablet” van Joris de Sutter uitgegeven door Van Duuren Informatica. Actuele
info ontvangt men tijdens de cursus

Cursus iPad en iPhone start in Elsloo
en in Munstergeleen
Bij voldoende inschrijvingen start er binnenkort een nieuwe iPad/iPhonecursus in MUNSTERGELEEN (op donderdagavond én -ochtend) en in ELSLOO (op
woensdagavond).
De iPad en de iPhone zijn populaire gebruiksvriendelijke Apple-toestellen met
talloze (multimedia) mogelijkheden. U kunt er van alles mee op internet
opzoeken, e-mailen en chatten met familie en vrienden, foto’s maken en
bekijken en met elkaar delen. Maar ook nieuws, boeken en tijdschriften mee
lezen, agenda’s bijhouden, filmpjes bekijken etc. Toch gebruiken de meesten
slechts een fractie van de vele mogelijkheden.
Velen denken dat sommige zaken vrij complex zijn, terwijl het tegenoverstelde
waar is. Door slechts enkele tips toe te passen kunt u veel kostbare tijd
besparen.
In deze cursus maken we u vertrouwd met de belangrijkste functies van de iPad

en/of de iPhone en gaat er een wereld voor u open; want u gaat zaken
ontdekken waarvan u zelfs niet wist dat ze mogelijk waren.
Hoe zou u het vinden om:
– Nooit meer iemand nodig te hebben voor een iPad/iPhone problemen
– Indruk te maken op je kleinkinderen met je iPad/iPhone kunsten
– Zonder problemen met je iPad/iPhone met familie en vrienden te kunnen emailen
– Een veilige kopie te maken van al je dierbare foto’s en video’s
– Altijd ergens terecht te kunnen met al je iPad/iPhone vragen
Daarom de uitnodiging om deze iPad/iPhone cursus te volgen. De cursus is
geschikt voor alle (beginnende) gebruikers die in het bezit zijn van een iPad
(versie 2 of hoger) of iPhone (4 of hoger) en zich vertrouwd willen maken met
de belangrijkste mogelijkheden van deze apparaten.
Het is de bedoeling dat u uw eigen iPad en/of iPhone van het merk Apple
meeneemt! Bij voorkeur van NA 2012!
Tijdens de cursus zullen o.a. de navolgende onderwerpen worden behandeld:
bediening en installatie (o.a. Apple ID, iCloud, Backup)
contactpersonen, agenda en notities beheren
surfen op het internet
e-mailen en Whatsapp (iPhone)
apps downloaden, ordenen en (veilig)gebruiken
nieuws, kranten, tijdschriften, (audio)boeken lezen
ondersteuning bij het plannen van reizen en vakantie
werken met foto’s, video (YouTube) en muziek (iTunes)
TV kijken
bellen (iPhone), Facetime en Skype gebruiken
gebruik van sociale netwerken (Facebook, Twitter)
documenten maken, beheren en printen.
veilig wachtwoorden beheren, bankieren, gezondheids apps, etc.
Tijdens de cursus zijn diverse inkijkexemplaren van lesboeken aanwezig; deze
kunnen desgewenst zelf worden aangeschaft.
De cursus omvat een 5-tal lessen van telkens 2¼ uur waarvan 15 minuten
koffiepauze. De kosten van deze cursus bedragen € 43,00 inclusief
lesmateriaal en administratiekosten.
Tussen de 1e en de 2e les zal de cursusleider met u een individuele ‘intake’
afspreken om de instellingen van uw iPad te optimaliseren. Eventueel kunt u
een begeleider/familielid meebrengen die u in de dagelijkse praktijk helpt
met het gebruiken van uw iPad of iPhone.
In Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt, Pancratiusstraat 23) zijn de
cursusdagen op de donderdagavond van 19.00 tot 21.15 uur en wel op 11, 18 en
25 oktober en op 1 en 8 november. Een tweede cursus wordt aangeboden wordt
aangeboden op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur en wel op 22 en 29

november en 6, 13 en 20 december.
In Elsloo (Maaslandcentrum) zijn de cursusdagen op de woensdagavond van 19.00
tot 21.15 en wel op woensdag 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2018.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 7 personen! Heeft u interesse in
bovenstaande cursus, neem dan contact op met ons kantoor. U kan ook gebruik
maken van ons digitale inschrijfformulier. Op dit formulier is tevens ruimte
voor het stellen van vragen.

Windows 10 voor beginners (start
dinsdag 30 oktober 2018 om 14.00 uur)
In deze cursus maakt u kennis met het besturingsprogramma Windows. Dit
besturingssysteem kunt u ook opvatten als gereedschapskoffer om de
computer te gebruiken en leert u diverse gereedschappen te gebruiken.
In deze cursus leert u hoe u de verschillende gereedschappen kunt
toepassen
In de cursus wordt o.a. behandeld:
scherm met alle geïnstalleerde app’s (koppelingen naar
programma’s)
werken met app’s

knippen en plakken
bestanden opslaan
werken met vensters, mappen en bestanden
Elke deelnemer moet zelf zijn/haar laptop meenemen waar Windows 10 al
op is geïnstalleerd.
De groepsgrootte is maximaal 9 deelnemers. De cursus bestaat uit 8
lessen van telkens 2¼ uur waarvan een kwartier koffiepauze is. De
kosten bedragen € 89,= inclusief lesmateriaal en administratiekosten.
Cursusdata zijn:

Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt Pancratiusstraat 23):
dinsdag 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december
van 14.00-16.15 uur.

Heeft u interesse in bovenstaande cursus, neem dan contact op met ons
kantoor. U kan ook gebruik maken van ons digitale inschrijfformulier.
Op dit formulier is tevens ruimte voor het stellen van vragen.

Leesclub o.l.v. Wim Krings start op
maandag 22 oktober
Onder leiding van Wim Krings start het Gilde Westelijke Mijnstreek inmiddels
voor het derde jaar met een leesclub Een leesclub die 6 keer per jaar bij
elkaar komt om gedurende 1.5-2 uur te praten over een boek per keer. Redelijk
recente boeken komen aan bod waarbij een ieder wordt uitgedaagd om datgene
uit het boek te halen wat hij/zij belangrijk vindt maar ook om naar elkaar te
luisteren en andere inzichten/indrukken op je laten in te werken. Aan de hand
van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken. Dit is de houvast en niet
de “stelregel”.
Voor de derde (zesde) bijeenkomst mogen de deelnemers zelf een boek aangeven
wat men wil bespreken. In onderling overleg wordt dat in de tweede (vijfde)
bijeenkomst vastgelegd.

Dit jaar bestaat voor het eerst de keuzemogelijkheid op in plaats van aan
alle 6 avonden deel te nemen slechts aan 3 avonden deel te nemen, namelijk de
eerste drie of de laatste drie. U kunt dat aangeven op het
inschrijfformulier.

De eerste 3 bijeenkomsten zijn:
22 oktober van 19.15-21.15
Het boek voor de eerste bijeenkomst is:
Bernard Schlink: De voorlezer
19 november
Het boek voor de tweede bijeenkomst is:
Jaap Robben: Birk
7 januari 2019

Het boek voor de derde bijeenkomst is: wordt op tweede avond vastgelegd

De volgende 3 bijeenkomsten zijn ook steeds op maandagavond en wel op:
18 februari, 25 maart en 29 april
De leesclub staat gepland te Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23). De leesclub bestaat uit in totaal 6 avonden van 2 uur.
De kosten van deelname aan de leesclub bedragen €32,00 inclusief
administratiekosten. Wilt U maar aan 3 avonden deelnemen, dan bedraagt de
prijs €16,00 inclusief administratiekosten.
De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 10 personen!
Heeft u interesse in bovenstaande cursus, neem dan contact op met
ons kantoor. U kan ook gebruik maken van ons digitale inschrijfformulier. Op
dit formulier is tevens ruimte voor het stellen van vragen.

Leesclub onder leiding van Suzan
Voncken in Munstergeleen én Elsloo
Onder leiding van Suzan Voncken wil Gilde Westelijke Mijnstreek starten met
een (thematische) leesclub in Munstergeleen en Elsloo.
Deze leesclub komt 6 keer bij elkaar en heeft een thematische opzet heeft, 3
thema’s en binnen elk thema 2 boeken om te bespreken. De thema’s worden
gekozen door Suzan. Zij kiest ook, om praktische redenen de eerste twee
boeken. Binnen de overige twee thema’s stelt Suzan dan meerdere boeken voor
om zo samen tot een keuze te komen.
Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over
het boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Daarom zijn
mensen lid van een leesclub, een kleine groep mensen die tijdens een aantal
weken hetzelfde boek leest. Ze komen daarna samen om te praten en te
discussiëren over het boek.
Zoals gezegd een club die 6 keer per jaar bij elkaar komt om gedurende 1,5-2
uur te praten over een boek. Boeken waarbij eenieder wordt uitgedaagd om
datgene uit het boek te halen wat hij/zij belangrijk vindt maar ook om naar
elkaar te luisteren en andere inzichten/indrukken op je laten in te werken.
Aan de hand van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken. Dit is de
houvast en niet de “stelregel”.

Het eerste thema wordt Dystopie (een denkbeeldige samenleving met louter
negatieve eigenschappen waarin men beslist niet zou willen leven), en
daarbinnen lezen we:
Station elf van Emily St. John Mandel en
De Wafelfabriek van Roman Helinski.
De leesclub bestaat uit 6 avonden van 2 uur en wel van 19.00 tot 21.00
uur. De kosten van deelname aan de leesclub bedragen €32,00 inclusief
administratiekosten.
De leesclub staat gepland te Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23). De data zijn: maandag 8 oktober, maandag 19 november,
maandag 14 januari, maandag 25 februari, maandag 1 april en maandag 6 mei.
Ook staat een leesclub gepland in Elsloo (Maaslandcentrum in Elsloo, Burg.
Maenenstraat 45). De data zijn: woensdag 17 oktober, woensdag 28 november,
woensdag 23 januari, woensdag 6 maart, woensdag 10 april en woensdag 15 mei.
De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 12 personen!
Heeft u interesse in bovenstaande cursus, neem dan contact op met
ons kantoor. U kan ook gebruik maken van ons digitale inschrijfformulier. Op
dit formulier is tevens ruimte voor het stellen van vragen.

Frans opfriscursus (start dinsdag 2
oktober 2018)
Deze cursus sluit aan op onze beginnerscursus, maar u kunt er ook aan
deelnemen als u ooit de Franse taal heeft geleerd, bv op de middelbare
school, en u graag uw kennis Frans weer wilt opfrissen.
Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift!
In deze cursussen leert u Franse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe u
zich in het Frans kunt uitdrukken. Dit alles vindt plaats in een gemoedelijke
sfeer.

De kosten voor deze cursus bedragen € 77,-. Dit geldt voor cursisten die
eerder bij ons de beginnerscursus hebben gevolgd (zij nemen het lesmateriaal
van de beginnerscursus mee).
Voor nieuwe cursisten zijn de kosten € 90,-. U krijgt het lesmateriaal de

eerste les uitgereikt.

In de loop van deze cursus heeft u wellicht aanvullend lesmateriaal nodig.
Dit zal dan in overleg met de cursusleider verzorgd worden door de
talencoördinator.
De kosten voor dit aanvullende lesmateriaal zullen rond de € 10,- liggen.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u zich hiervoor vanaf nu aanmelden.
Voor nieuwe cursisten geldt; zodra in september het lesmateriaal binnen is,
stopt de inschrijving voor deze cursus.
De overige cursisten kunnen zich hiervoor inschrijven tot een week voor de
aanvangsdatum.

De opfriscursus Frans start op dinsdag 2 oktober van 19.00-20.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Spaans Gevorderden (start woensdag 10
oktober in Munstergeleen en 8 oktober
in Elsloo)
Spaans Gevorderden
Aan deze cursus kunt u deelnemen als u al enkele jaren een cursus Spaans bij
ons of elders heeft gevolgd.

De kosten bedragen € 77,-.

Het lesmateriaal is niet bij de prijs inbegrepen, maar zal in overleg met de
cursusleidster door uzelf dienen te worden aangeschaft.

Er zijn 2 gevorderden groepen, die in Munstergeleen starten op
Woensdag 10 oktober van 09.00-10.30 uur
Woensdag 10 oktober van 11.00-12.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Er is 1 gevorderde groep, die in Elsloo start op
Maandag 8 oktober van 09.30-11.00 uur
Deze cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg. Maenenstraat
45

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan te geven voor welke groep
u zich wilt inschrijven.

De inschrijving stopt een week voor de startdatum.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Frans voor beginners (start 10 oktober
in Elsloo en 4 oktober 2018 in
Munstergeleen)
Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met de Franse taal. Enige
voorkennis is niet noodzakelijk.

Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift!
In deze cursussen leert u Franse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe u
zich in het Frans kunt uitdrukken. Dit alles vindt plaats in een gemoedelijke
sfeer.

De kosten voor deze cursus bedragen € 90,-.
Het lesmateriaal zal de eerste les aan u worden uitgereikt.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u zich hiervoor vanaf nu aanmelden.
Zodra in september het lesmateriaal binnen is, stopt de inschrijving voor
deze cursus.

Deze cursus wordt gestart in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg.
Maenenstraat 45
en zal starten op woensdag 10 oktober van 19.00-20.30 uur. Het maximaal
aantal deelnemers is 10.

Deze cursus vindt tevens plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen en zal starten op donderdag 4 oktober van
19.00-20.30 uur. Het maximale aantal deelnemers is 12.

