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Activiteit:  Cursus door Guus Janssen: Latijn, vervolgcursus en 

nieuwkomers, die al ervaring met Latijn hebben opgedaan.  

Wanneer:   19 februari 2020 en 4, 11, 18 en 25 maart 2020  

Aanvang:  telkens om 19.30 uur – tot 21.50 uur 

Locatie:     Trevianum Scholengroep, ingang Havikstraat  

 

(Als u via de spoorwegtunnel en Limbrichterweg komt, bij de rotonde 

links en vervolgens kunt u na vijftig meter rechts een inrit/parkeerplaats 

oprijden) 
  

Vervolgcursus LATIJN voor onderzoekers van historische bronnen. 

 

Onderzoekers van het verleden van hun stad, streek of familie worden dikwijls 

geconfronteerd met moeilijk leesbare teksten. Niet alleen het schrift, maar ook de taal 

kunnen daarbij parten spelen. Daarbij vormt het Latijn vaak een niet te passeren 

obstakel.  

Afgelopen jaar heeft Guus Janssen voor een grote groep belangstellenden een 

introductie verzorgd in de Latijnse taal en na de cursus kwam van verschillende 

deelnemers het verzoek een vervolg aan deze cursus te geven. 

 

Dat laatste is gelukt, Guus Janssen geeft een vervolg aan de cursus van vorig jaar en 

zal ons wederom meenemen niet alleen in de Latijnse taal, maar zeker ook in de 

Latijnse en Romeinse cultuur. 

Ook nu geldt dat men niet na deze cursus alles weet, maar wel dat het beter mogelijk is 

om Latijnse teksten te lezen en te begrijpen. 

 

De opzet van de vijf avonden: 

19 februari opfris-avond (herhaling van vorig jaar; opfrissen voor nieuwkomers) 

4, 11, 18 en 25 maart cursus 
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Als algemeen hulpmiddel is aan te raden: Kleine Latijnse grammatica van Dieriks en 

Van Loenen, ISBN 9789047519621. 

   

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957), opgegroeid in 

Papenhoven. Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen.  

Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum 

Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een  bijzondere belangstelling voor 

kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie 

 

De deelnamekosten bedragen € 25,00 voor leden van LGOG en € 30,00 voor niet-

leden (u kunt natuurlijk ook lid worden, dan betaalt u ook € 25,00). U kunt alleen voor 

de hele cursus inschrijven. In het cursusbedrag is tevens koffie/thee gedurende de vijf 

avonden inbegrepen. Na een bevestiging van onze kant kunt u het verschuldigde 

bedrag overmaken op rekening nummer: NL98INGB0006929682 t.n.v. LGOG kring 

De Westelijke Mijnstreek. Dit bedrag dient voor aanvang van de cursus voldaan te 

zijn. Mocht de cursus onverhoopt niet door gaan dan krijgt u het bedrag terug gestort.  

 

Aanmelding kan via de secretaris van de kring, mevrouw Helmi van Bergen, via e-

mail helmi.vanbergen@home.nl . Deelname gaat op volgorde van aanmelding waarbij 

een minimum en een maximum aantal deelnemers geldt; de inschrijftermijn sluit op 12 

februari 2020.  

 

Meld u aan en noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u 

bent van harte welkom bij deze voor De Westelijke Mijnstreek unieke en leerzame 

cursus! 

 

Met hartelijke groet, 

 
 

        Rob Pernot, voorzitter    Helmi van Bergen, secretaris  
                                             

                                                                                                                                 
                                                          
                                 sponsor van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG                    

mailto:helmi.vanbergen@home.nl

