
VOORJAAR 2016

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.

in Valkenburg , Gulpen-Wittem en Vaals

Scholingsaanbod
voor vrijwilligers 
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Scholingsaanbod voor vrijwilligers in Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals
VOORJAAR 2016

rijwilligerscen
trale

aals

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 46 11 20 17

Vragen over het scholingsaanbod? 
Neem dan kontakt op met
 Vincent Gussenhoven 06 12 66 01 82



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 april, mei, juni en 

juli een aantal cursussen/workshops. 
Alle cursussen zijn gratis voor de 
vrijwilligers uit deze gemeenten. De 
vrijwilligers kunnen verspreid over 
deze gemeenten meedoen! 
Twee keer per jaar is er een nieuw 
cursusaanbod met tal van cursussen 
en workshops.

VALKENBURG
EHBO/AED
Hoe werkt het nu met het systeem rondom 
melding van een hartstilstand? Hoe weet je 
of het om een hartstilstand gaat of om be-
wusteloosheid?  Hoe werkt reanimatie nu 
precies? Hoe handel ik in de thuissituatie? 
Hoe werkt een AED?

Op al deze vragen krijgt u deze avond een 
antwoord. Voor wie dat wilt  kan er worden 
geoefend met een defibrillator. Ook is er an-
der oefenmateriaal aanwezig. Voor iedereen 
die graag meer wilt weten over hartstilstand 
en hoe je daarin moet handelen, of voor die 
mensen die hun kennis willen opfrissen.

Er is ruime gelegenheid tot vragen stellen.

Deze avond wordt verzorgd door EHBO-
vereniging Schin op Geul.

Maximaal 20 deelnemers
Datum:  Donderdag 26 mei 2016
Tijd:  19.00 - 22.00 uur
Adres: Gemeenschapshuis ’t Geboew,   
 Waranda 43  
 6305 AX Schin op Geul

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 19 mei  2016

Geheugentechnieken
Vanwege de grote belangstelling vorig jaar 
voor deze training, opnieuw in het scholings-
aanbod opgenomen. Ons geheugen is 
werkelijk een fenomeen. Elke seconde van 
iedere dag verricht het wonderen. We besef-
fen dat echter niet. Elk onderdeel van ons 
leven steunt op ons geheugen. Of we nu lo-
pen, studeren, ontspannen of werken, altijd 
is ons geheugen aan het werk. Ons geheu-
gen slaat zaken op. Ze archiveert, sorteert en 
filtert immense hoeveelheden informatie. 

Waarom dan een geheugentraining? Ons 
geheugen ‘laat ons ook wel eens in de steek’. 
Hoe heet hij ook al weer, waar heb ik dat ge-
laten, hoe zat dat ook al weer, etc.? 
In deze training nemen we bij iedereen een 
test af waarna we dieper ingaan op wat het 
geheugen is, hoe het werkt en hoe je daar 
structuur en verbetering in kunt aanbren-
gen.

De avond wordt verzorgd door Jack Verreus-
sel van Competenza Training en Advies. 

Maximaal 15 deelnemers
Datum: Dinsdag 14 juni 2016
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Adres: Gemeenschapscentrum De Blokhut 
 Sibberkerkstraat 49 
 6301 AT Sibbe                            

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 7 juni 2016

Denkstijlen
Wellicht vraag je je wel eens af hoe het komt 
dat je in bepaalde situaties op een bepaalde 
wijze reageert. En denk je dan ook wel eens 
dat jouw reactie misschien niet zo handig 
was en je het een andere keer anders zou 
aanpakken. 
Of vraag je je wel eens af waarom je met de 
ene persoon meestal goed kan opschieten 
en met de ander minder. Om antwoord te 
geven op dit soort vragen bieden wij je 
graag onze workshop over ‘denkstijlen’ aan.

In deze workshop willen we je meer inzicht 
geven in je functioneren in bepaalde situa-
ties. We laten je daarvoor kennis maken met 
jouw ‘denkstijlen’ en de wijze waarop deze 
invloed hebben op jouw functioneren.

Denkstijlen zijn kenmerkende patronen in 
de manier waarop iemand denkt, voelt en 
handelt in een bepaalde situatie. Denken, 
voelen en doen hangen in sterke mate met 
elkaar samen. Denkstijlen geven aan op 
welke manier jij jouw denken vormgeeft; 
hoe je denkt bepaalt wat je opvalt en wat je 

ontgaat. 
Denkstijlen zetten als het ware een filter tus-
sen jou en jouw omgeving; jouw denkstijl 
bepaalt jouw filter en jouw filter versterkt 
jouw denkstijl. Deze wisselwerking tussen 
denken en waarnemen bepaalt wat je voelt. 
En die dingen samen bepalen hoe je handelt 
(ofwel: hoe je je gedraagt).

Tijdens deze workshop laten we je op een 
interactieve wijze kennis maken met de di-
verse denkstijlen. We laten je ontdekken wat 
jouw denkstijlen zijn in een bepaalde situ-
atie. Met dit inzicht kan je je functioneren 
toetsen en zo mogelijk verbeteren. 

De avond wordt verzorgd door Jack Verreus-
sel van Competenza Training en Advies

Maximaal 15 deelnemers
Datum: Dinsdag 5 juli 2016
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Adres: Gemeenschapscentrum De Blokhut 
 Sibberkerkstraat 49 
 6301 AT Sibbe                            

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 1 juli 2016

GULPEN-WITTEM
Word: Een brief schrijven 
en afdrukken 
Zoals altijd staan er nu ook weer twee com-
puter gerelateerde onderwerpen op het 
scholingsprogramma. (Word en Power-
point).
In deze cursus Word leer je hoe je een brief 
schrijft, hoe het werkt met inspringen, het 
gebruik van opsommingstekens en hyper-
links.
Vervolgens wordt er ingegaan op het op-
maken van een tekst, marges aanpassen, 
afdrukvoorbeelden bekijken en het uitein-
delijke afdrukken van een document/brief. 
Een kennismaking voor mensen met weinig 
ervaring met tekstverwerken en een op-
frisavond voor mensen die het graag nog 
eens uitgelegd krijgen.

Deze avond wordt verzorgd door Liesbeth 
Louwen en Mathieu Lahey van Computer-
club CCH Valkenburg.

Maximaal 15 deelnemers
Datum:  Woensdag 11 mei 2016
Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Adres: Sophianum
 Landsraderweg 3
 6271 NT Gulpen-Wittem 
Kosten: Geen
Aanmelden vóór 5 mei 2016

Power Point
Zoals altijd staan er nu ook weer twee com-
puter gerelateerde onderwerpen op het 
scholingsprogramma. (Word en Power-
point). 

Hoewel digitale presentatievormen een hele 
ontwikkeling doormaken, is Power Point 
nog steeds populair. Op deze avond leer je 
alles over het maken van een Power Point 
presentatie. Op eenvoudige wijze wordt 
uitleg gegeven over hoe een nieuwe pre-
sentatie te beginnen, hoe je de “dia’s” maakt, 
hoe je afbeeldingen, tabellen, grafieken to-
evoegt. Hoe je deze kunt bewerken en hoe 
je overgangen maakt. Alle zaken rondom 
het maken van een Power Point presentatie 
komen aan de orde.

Deze avond wordt verzorgd door Liesbeth 
Louwen en Mathieu Lahey van Computer-
club CCH Valkenburg.

Maximaal 15 deelnemers
Datum:  Woensdag 1 juni 2016
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Adres:  Sophianum, 
 Landsraderweg 3,
 6271 NT Gulpen-Wittem  

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 26 mei 2016

VAALS
Omgaan met werkstress
Omgaan met werkstress, grenzen stellen, 
op tijd signaleren. Als we zelf even de tijd 
nemen om er over na te denken weten we 
heel goed wat we zouden moeten doen om 
werkstress te voorkomen. En toch gebeurt 
het dat medewerkers, collega’s uitvallen 
soms zelfs met een burnout. De oorzaak 
hiervan ligt vooral in het feit dat werkstress 
zich ongemerkt nestelt in je systeem. Wij 
vergelijken het ook wel eens met de bat-
terij van de telefoon, na verloop van tijd 
kun je hem aan de lader leggen maar echt 
helemaal vol raakt hij niet meer. In de train-
ing maken wij de deelnemers bewust van 

hun eigen werkbelasting. Op tijd ingrijpen 
voorkomt uitval. In de training gaan we in 
op de specifieke “gevaren” die bij het werk/
taken van de deelnemers horen:

- Wat is stress 
- Werkstress en (over)belasting in mijn werk
- Signalen en verschijnselen
- Waarom de één wel en de ander niet
- Ben ik gevoelig voor burnout
- Hoe voorkom ik overbelasting
- De werkstress thermometer

Deze training wordt gegeven door Marcel 
Rijntjes en Marloes Lamers, coaches van 
Aandacht Inspireren en Ont-wikkelen.

Maximaal 15 deelnemers.
Datum: Maandag 25 april 2016 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Adres: Inspiratiecentrum van Aandacht
 (Gasterij Hoeve de Linde)
 Schuttebergsweg 5, 
 6291 NG Vaals  

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 20 april 2016

Sterk Vakwerk!
Als vrijwilliger en mantelzorger ben je steeds 
bezig voor anderen. 
Daar ben je goed in, daar ligt je kracht. Dat is 
nu écht Vakwerk! 

Vaak schiet het er dan bij in om eens even 
stil te staan bij jezelf. 
Maar hoe sterk Vakwerk ook is, het heeft wel 
aandacht en onderhoud nodig. 

Om de kracht van Vakwerk te begrijpen en 
te weten hoe je het moet onderhouden is 
het belangrijk dat je weet hebt van hoe het 
is opgebouwd.
Voor mensen is dit niet anders. Mensen 
die beroepsmatig en privé gelukkig en ge-
dreven zijn, weten wie ze zijn. Ze accepteren 
zichzelf, maar respecteren en tolereren ech-
ter ook het anders-zijn van andere persoon-
lijkheden. Mensen die hun waarden, doelen 
en motieven kennen, zijn in staat hun pre-
statievermogen ten volle te benutten. 
Dat maakt hen authentiek en ze overtuigen 
door hun persoonlijkheid.

In de training ‘Sterk Vakwerk’, speciaal voor 
mensen die voor mensen werken, gaan we 
gedurende 2 bijeenkomsten aan de slag 
met een aantal thema’s zoals: 
• Ik beweeg, jij beweegt. Of word ik bewo-
gen?  
•  Wat zijn mijn drijfveren?
• Hoe kom ik over op de ander? En sluit dit 
aan bij hoe ik dacht over te komen?

• Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Perceptie, kijken 
we allemaal op dezelfde manier? 
• Aan het eind van deze twee bijeenkomsten 
heb je meer zicht op je eigen kwaliteiten en 
overtuigingen en ben je beter in staat die 
ook bij anderen te (her)ontdekken.

Deze avonden worden verzorgd door 
Virginie Kosumi en Lea Schellekens
Zuidenwind coaching & training

Maximaal 18 deelnemers.
Data: Dinsdag 10 en 
 dinsdag 24 mei 2016    
Tijd: 19.00 -  22.00 uur
Adres: BMA
 Schoolstraat 2
 6295 AV Lemiers       

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 25 mei 2016    

Mindfulness
Mindfulness betekent letterlijk aandacht 
schenken aan het hier en nu. ‘Aandacht’ om-
dat je observeert wat er in je omgaat. We 
leven vaak op de automatische piloot en zijn 
ons niet bewust van wat er in ons omgaat. 
Door vaker je aandacht te sturen leer je af-
stand te nemen van de spinsels in je hoofd, 
meer te genieten van de kleine mooie mo-
menten, de geest wordt rustiger, je kunt je 
beter concentreren, je ontspant gemak-
kelijker. Je leert bewust keuzes te maken in 
plaats van automatisch te reageren. Daar-
naast leer je een meer accepterende houd-
ing aan te nemen ten opzichte van dat wat 
je niet kan veranderen.

Mindfulness is een manier om, in deze 
jachtige wereld met tv, mobiele telefoon, 
i-pad en zo meer,  tot jezelf te komen en op 
een andere manier om te gaan met stress.

Een boeiende (hernieuwde) kennismaking 
met mindfulness in deze workshop in twee 
avonden.

Deze workshop wordt verzorgd door 
Angelique den Doop van Time2be.

Maximaal 15 deelnemers.
Datum: Donderdag 23 en 
 donderdag 30 juni 2016 
Tijd: 19.00 -  21.30 uur
Adres: BMA
 Schoolstraat 2
 6295 AV Lemiers          

Kosten: Geen
Aanmelden vóór 18 juni 2016    
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