
Voorjaar/zomer 2015

AANMELDEN
Aanmelden kan door het bijgevoegde formulier 
volledig ingevuld op te sturen naar 
Gemeente Vaals, Postbus 450, 6290 AL, Vaals. 

Of per e-mail naar v.gussenhoven@vaals.nl
Neemt u dan wel alle gegevens van het 
aanmeldingsformulier over. 

U kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden 
en online invullen en retour mailen op de website 
van de Regionale VWC 
www.regionalevrijwilligerscentraleheuvelland.nl  

VOORWAARDEN
Lees onze voorwaarden om deel te kunnen 
nemen goed door!
1  Deelname aan alle cursussen is alleen mogelijk voor  
 personen die actief zijn als vrijwilliger in    
 Vaals, Gulpen-Wittem of Valkenburg.   
2 Bij een te grote belangstelling geldt een maximum  
 van 2 personen per organisatie.  Meldt u snel aan,  
 want vol=vol!
3  Bij onvoldoende belangstelling gaat een cursus niet  
 door.
4  Personen die niet actief zijn als vrijwilliger in   
 Vaals, Gulpen-Wittem of Valkenburg kunnen alleen  
 deelnemen als er nog plaats is. Aan hen wordt per  
 cursus een bedrag in rekening gebracht, afhankelijk  
 van de betreffende cursus. Over de hoogte van de  
 bijdrage kunt u  contact opnemen met de 
 Vrijwilligerscentrale Vaals.

in Valkenburg , Gulpen-Wittem en Vaals

Scholingsaanbod
voor vrijwilligers 
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Scholingsaanbod voor vrijwilligers in Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals

Sneller leren lezen!
Workshop sneller lezen.
U heeft als vrijwilliger regelmatig te maken met tijdgebrek 
en wordt overspoeld door informatie?
U wilt tijd besparen en toch ‘up to date’ blijven voor 
uw vereniging/organisatie?
U heeft soms geen zin in het verwerken van 
de noodzakelijke leesstof?
Dan is de workshop sneller lezen een uitkomst voor u!  
Op heel praktische wijze leert u hoe u sneller kunt lezen. 

De avond wordt verzorgd door Jack Verreussel van 
Competenza Training en advies.

Datum  Woensdag 8 juli 2015
Tijd  19.30-22.00 uur
Plaats              BMA Lemiers, Schoolstraat 2, 
  6295 AV, Lemiers       
Kosten  Geen
Aanmelden     Vóór  2 juli 2015
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Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73a,  Vaals  
043-304 00 11 
vrijwilligerswerk@vaals.nl   
Openingstijden:
Dinsdag en donderdag 
van 9.30 - 12.30 uur

Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12, Gulpen 
vrijwilligerswerk@gulpen-wittem.nl      
Openingstijden:
Maandagmiddag van 14.00 -16.00 uur 

Vrijwilligerscentrale Valkenburg a.d.  Geul
Berkelplein 99 (in de bibliotheek)
Valkenburg aan de Geul
vrijwilligerswerk@valkenburg.nl 
Openingstijden:
Woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur  

WAAR VINDT U ONS?

De vrijwilligerscentrales zijn de hele week telefonisch
bereikbaar onder nummer 06-46112017

Vragen over het scholingsaanbod? Neem dan 
kontakt op met Vincent Gussenhoven, 06-12660182



Scholingsaanbod voor vrijwilligers in Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals
De Regionale Vrijwilligerscentrale Heuvelland organiseert voor vrijwilligers uit de 
gemeenten Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals, in de maanden mei,juni en juli een 
aantal cursussen/workshops. Alle cursussen zijn gratis voor de vrijwilligers uit deze 
gemeenten. Twee keer per jaar is er een nieuw cursusaanbod met tal van cursussen
en workshops.

VALKENBURG
Social Media
Als websitebouwer krijg ik regelmatig vragen van klanten 
over het gebruik van social media.
In organisaties waar vrijwilligers werken, ben je je niet 
altijd bewust  van wat je wel en niet kunt delen over je 
vrijwilligerswerk. Als je enthousiast vertelt over je vrijwil-
ligerswerkactiviteiten, foto’s plaatst of een leuk filmpje op 
YouTube plaatst, kun je onbedoeld de privacy van je collega’s 
of clienten in het geding brengen.
Ook kan het zijn dat je onbedoeld copyright of beeldrecht 
schaadt.
De Workshop bestaat uit een korte introductie over de be-
langrijkste social media (zeker niet volledig en uitputtend 
bedoeld), wat uitleg over privacywetgeving en copyright, 
het gezamenlijk bekijken en bediscussiëren van wat 
praktijkvoorbeelden (kan dat zonder zelf in overtreding te 
gaan) ? Wat als je merkt dat een collega, stagiaire of ‘client’ 
in overtreding gaat? Wanneer is openheid juist wel gewenst?
Jouw eigen inbreng is gewenst, je kunt ook eigen 
voorbeelden inbrengen maar je mag ook alleen kijken en 
luisteren.
De workshop wordt gegeven door Irène Bovy, eigenaar
van Whizz-U.

Maximaal 20 deelnemers
Datum  Donderdag 11 juni 2015
Tijd  19.30-21.30 uur
Plaats              Gemeenschapshuis ’t Geboew, 
                       Waranda 43, 6305 AX, Schin op Geul
Kosten  Geen
Aanmelden     Vóór 4 juni 2015

‘Herkennen van mensen met een 
licht verstandelijke beperking’
Een licht verstandelijke beperking herken je niet direct. De 
meeste mensen met een licht verstandelijke beperking kun-
nen zich redelijk goed uitdrukken en ook aan hun uiterlijk 
valt niets bijzonders te zien. Iemand met een licht verstan-
delijke beperking denkt anders en minders snel en kan zich 
niet of niet goed aanpassen aan de eisen van zijn omgeving.

Waarom is herkenning belangrijk? Als mensen met een licht 
verstandelijke beperking moeten opboksen tegen te hoge 
verwachtingen en eisen van de omgeving veroorzaakt dit 
stress of problemen in de communicatie en gedrag. 

U kunt helpen door rekening te houden met zijn of haar 
niveau en op de juiste manier te reageren waardoor het con-
tact soepeler verloopt.

Resultaat
Na afloop van de workshop hebben de deelnemers kennis 
over: het herkennen en omgaan met mensen met een licht 
verstandelijke beperking;

Aan bod komt
-  wanneer spreekt men van een licht verstandelijke 
 beperking;

-  welke problemen ervaren mensen met een licht 
 verstandelijke beperking;

- inbreng van praktijkvoorbeelden door deelnemers;
-  tips/ aanbevelingen voor de communicatie met mensen  
 met een licht verstandelijke beperking.

De workshop wordt verzorgd door Esther Smeets en 
Francien Heussen van MEE

Maximaal 15 deelnemers
Datum  Donderdag 25  juni 2015  
Tijd  19.30-21.30 uur
Plaats              Gemeenschapshuis ’t Geboew, 
                       Waranda 43, 6305 AX, Schin op Geul
Kosten  Geen
Aanmelden      Vóór 4 juni 2015

GULPEN-WITTEM
Digitale Nieuwsbrief
Als websitebouwer krijg ik regelmatig vragen van klanten 
over het maken van nieuwsbrieven. Mailchimp is een veelge-
bruikt format daarvoor. Ik merk dan, dat vooral de eerste stap-
pen, een hoge drempel vormen, terwijl met een beetje uitleg, 
het programma van Mailchimp daarna heel eenvoudig in ge-
bruik is en vele mooie mogelijkheden biedt. In organisaties 
waar vrijwilligers werken, worden regelmatig nieuwsbrieven 
uitgegeven. Met Mailchimp kun je deze nieuwsbrieven een-
voudig een professionele uitstraling geven; de opmaak kan 
hergebruikt worden en het adressenbestand wordt apart 
bijgehouden, eventueel in verschillende lijsten. De Workshop 
bestaat uit een demonstratie van 3 kwartier, korte pauze en 
daarna 3 kwartier zelf aan de slag om te oefenen (niet ver-
plicht) met gelegenheid voor vragen en afronding. In de 
workshop kun je meteen oefenen. Je moet dan wel een  

account hebben (dit is gratis tot 2000 abonnees) of van 
tevoren je mailadres aan mij doorgeven voor een cursist-
ccount bij mij.
Maar je mag ook alleen kijken en luisteren. Bij de demonstra-
tie komt ook wat uitleg over copyrights van  beeldmateriaal 
en wat fotobewerking kijken.
De workshop wordt gegeven door Irène Bovy, eigenaar van 
Whizz-U.

Maximaal 20 deelnemers
Datum  Woensdag 20 mei 2015
Tijd  19.30-21.30 uur
Plaats              Sophianum,  
  Landsraderweg 3, Gulpen-Wittem
Kosten  Geen
Aanmelden      Vóór 13 mei 2015

De Participatiesamenleving
Onze Koning sprak in de Troonrede 2013 de volgende 
woorden  “Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige 
netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstan-
diger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om 
het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe 
dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker 
verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die 
dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” De Participatie-
samenleving komt er dus aan. Of is die er gewoon al? Het lijkt 
er in ieder geval op dat er een groter beroep gedaan wordt 
op vrijwilligerswerk. Wat is daarvoor nodig? En zijn er ook 
grenzen? Samen met Ben van Essen, onder andere voorzit-
ter van de Vereniging Kleine Kernen Limburg, gaan we ant-
woorden op die vragen verkennen op 16 juni.

Programma
19.30 Opening
19.40 Wat betekent de Participatiesamenleving voor het  
 vrijwilligerswerk/de vrijwilliger? (Inleiding door 
 Ben van Essen)
20.05 Dialoog: we gaan in gesprek over grenzen en 
 mogelijkheden van de participatiesamenleving.
20.45 Pauze
21.00 Conclusies: wat nemen we mee van deze 
 bijeenkomst?
21.25 Slotronde en afsluiting 

Datum  Dinsdag 16 juni 2015
Tijd  19.30-21.30 uur
Plaats              A Ge Wienhoes, 
  Oude Heirbaan 7a, 
  6286 AM, Partij-Wittem      
Kosten  Geen
Aanmelden     Vóór 9 juni 2015

VAALS
Gelukskunde
Rond het jaar 2000 ontstond er een nieuwe richting binnen 
de psychologie: de positieve psychologie. Niet meer wroeten 
in problemen van mensen om ze zo op te lossen, maar leren 
hoe ze hun veerkracht kunnen vergroten, zodat ze tegen 
meer problemen opgewassen zijn. Van de klacht naar de 
kracht! Sindsdien zijn er duizenden wetenschappelijke pub-
licaties over verschenen, niet alleen van psychologen, maar 
ook van filosofen, sociologen, biologen, antropologen, etc.
In deze workshop van twee bijeenkomsten kijken we eerst 
naar eigenschappen en vaardigheden, die wijzen op aanleg 
voor geluk en hoe je je emotionele intelligentie verder kunt 
ontwikkelen. Vervolgens gaan we op zoek naar de “Blauwe 
gebieden”. Dat zijn plekken op aarde, waar mensen extreem 
lang en vitaal leven en daarvan kunnen we (o.a.) leren hoe we 
onze aangeboren sociale intelligentie verder kunnen ontwik-
kelen. De combinatie van emotionele en sociale intelligentie 
bepaalt vooral ons vermogen om gelukkig te zijn.
Deze avonden worden verzorgd door Lucy Spoelstra van 
Praktijk Gelukskunde
 
Maximaal 15 deelnemers.
Datum  Dinsdag 19 en 26 mei 2015 
Tijd  19.30 - 22.00 uur
Plaats              Grand Cafe Zera,    
  Prins Willem Alexanderplein 1, Vaals   
Kosten  Geen
Aanmelden     Vóór 15 mei 2015

De stilte in jezelf
Rust geeft ruimte voor perspectief. In de drukte van alledag is 
het soms lastig om het gevoel van rust te ervaren. Gedachten 
blijven malen. En ongemerkt zijn we continu bezig, terwijl 
we eigenlijk de behoefte hebben aan rust. En zelfs op de mo-
menten, waarbij we de tijd en de ruimte voor onszelf creëren 
om de rust te ervaren, lukt dat niet omdat het brein ons bezet 
houdt. Er is altijd wel iets dat we nog moeten doen.... 
Beleef hoe je de rust in jezelf terug vindt. Doe mee aan deze 
workshop van 2,5 uur en keer terug naar de stilte in jezelf.
Deze training wordt gegeven door Marcel Rijntjes en Marloes 
Lamers, coaches van Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen.

Maximaal 15 deelnemers.
Datum  Maandag 8 juni 2015  
Tijd  19.00-22.00 uur
Plaats              Inspiratiecentrum van Aandacht 
  (Hoeve de Linde)  
                       Schuttebergsweg 5, 6291 NG, Vaals   
Kosten  Geen
Aanmelden      Vóór  1 juni 2015
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