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Beste lezer, 

 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen, ons nieuwe programma voor het 

najaar is al bijna klaar. Er is hiervoor achter de schermen heel hard aan gewerkt. Wat ik 

tot nu toe gezien heb, wordt het een prachtig gevarieerd programma. Voor iedereen is 

er wel iets interessants. Het programma komt op 24 augustus in de Nieuwe Meerbode 

te staan en ook op onze website.  

 

 

Dit volgende leuke nieuwtje wil ik u absoluut niet onthouden, onze secretaris Agnes 

Blokker en ook vrijwilligster voor zoveel andere organisaties. Zij die nooit te beroerd is 

om voor andere iets te doen, heeft op 26 april jl. in Amstelveen een welverdiend lintje in 

ontvangst mogen nemen. Wij zijn dan ook super trots op haar. 

Hieronder de reactie van Agnes; 

Wat een enorme verrassing was dat afgelopen dinsdag! En hoewel ik uit ervaring weet 

hoe je zo’n koninklijke onderscheiding aanvraagt, tuin ik met open ogen in alle smoezen 

om mij naar het gemeentehuis te lokken!! 

Ik hoef niet zo nodig in het middelpunt van de belangstelling te staan, laat mij maar 

lekker mijn ding doen. Maar op deze reeks van gebeurtenissen had ik toch echt geen 

invloed, het overkomt je. 

Maar alle belangstelling, de aanwezigheid van Ellen Stange en Rien Jongerden van ons 

Cursus project de Ronde Venen bij de uitreiking, en alle felicitaties maken dat ik al 

dagen met een dikke smile rondloop. Alle waardering maakt dat ik toch wel een beetje 

trots ben. 

Na de uitreiking op dinsdag was het maar goed dat er ’s middags geen activiteit op het 

programma stond, want ik moest eerst bijkomen. De hele middag en avond allemaal 

appjes, mailtjes en telefoontjes gehad, en een forse klus om alle bloemen te verzorgen. 

Woensdag was er een uitnodiging van B&W: alle gedecoreerden gingen met partner, 

B&W en een hoempa-orkest in een helemaal oranje versierde bus. We zijn op 6 plekken 

in Amstelveen gestopt en hebben daar op de vrijmarkten rond gekeken, achter de 

muziek aan. Geweldig! 

En daarna was er in het dorpshuis in Nes nog een receptie en borrel. TOP. 

Jullie begrijpen hopelijk dat ik donderdag en gisteren even nodig had om weer een 

beetje te landen. 

 

https://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm


 

 

 
 

Een nog steeds verbaasde Agnes. 

 

 

 

Rondleiding in tuin Rijksmuseum, op 23 april 

 

Uitleg krijgen van wat aan de buitenkant van het rijksmuseum te zien valt. Nooit 

gedacht die kans nog eens te krijgen. Op 23 april was het zover. Jean van Tongeren 

leidde ons en ruim 15 andere cursisten rond het monumentale gebouw en vertelde het 

nodige op zijn voor velen bekende wijze. En dat allemaal op een zonnige 

zaterdagmiddag. Architect Pierre Cuypers verhuisde destijds vanuit zijn woonplaats 

Roermond naar Amsterdam om onder andere het Rijksmuseum van de grond te krijgen 

en dat is hem goed gelukt. Het gebouw is echt een Cuypers-gebouw, want het heeft het 

nodige weg van een kerkgebouw waarvan de bouwmeester er eind 19e eeuw zoveel in 

ons land heeft gebouwd, hetgeen de opdrachtgevers van het Rijksmuseum niet zo 

zinde. Die wilden vooral de glorie van de gouden eeuw in het gebouw terugzien. De 

eigenzinnige Cuypers (hij kijkt om het hoekje op de foto rechtsonder) heeft daar op zijn 

manier ook gehoor aan gegeven. Het gebouw straalt de glorie van Amsterdam uit door 

beeldhouwwerk en tegelplateaus aan alle zijden van het gebouw. Jean heeft elke zijde 

toegelicht. Ook stond Jean ruim stil bij alle cultureel erfgoed van vele steden dat in de 

tuin links van het museum staat, links, gezien vanaf het museumplein. Eind 19e eeuw 

dreigde in vele steden dat verloren te gaan of naar het buitenland te verdwijnen. 

Dankzij het boek “Holland op zijn smalst” dat destijds Victor de Stuers erover heeft 

geschreven kreeg dit aandacht en kon het nodige gered worden en een mooi plekje 

krijgen naast het Rijksmuseum. Het was een boeiende middag.  

 

Aangeleverd door Ton Evers en Ria Beukers. 



 

 

          
 

 

Op 24 april was er een hofjes wandeling door Utrecht, wij hadden prachtig weer en veel  

enthousiaste deelnemers. De gidsen waren fantastisch en vertelde ons veel over de 

historie van Utrecht. Zij namen ons mee uit het drukke centrum naar stille steegjes en 

nog stillere hofjes. Wat heeft Utrecht toch ontzettend veel te bieden aan deze 

verborgen schatten. 

 

        
 

         
 



 

 

     
 

Heel bijzonder was de gedenkboom, voor alle overleden daklozen uit Utrecht, die geen 

familie of vrienden hebben. In de boom hangen naamplaatjes, zodat ook zij nooit 

vergeten zullen worden. 

Het was een indrukwekkende mooie zondagochtend.  

 

 

Leer zelf Spaanse tapas maken; 

3 Dinsdagmiddagen achter elkaar zijn we onder leiding van Jessica de Koning van 

“Tapas de Buurvrouw” aan de slag geweest om allerlei lekkers te maken. We hebben er 

enorm van genoten: gezellig samen aan de slag en daarna proeven wat het resultaat 

was. En dan ook nog ’s-avonds genieten van wat we naar huis mochten meenemen. 

De eerste keer maakten we allerlei kleine hapjes die op een plankje werden 

gepresenteerd. Ter plekke aten we Spaanse gehaktballetjes en viskoekjes. Daarbij een 

zelfgemaakte sangria. 

De 2e dinsdag hebben we een heerlijke paella gemaakt, zag er ook prachtig uit! 

En de laatste les was het tijd voor een BBQ-buffet. Op het einde van de les mochten 

vrienden / partners mee komen helpen, om al dat heerlijks op te eten. 

Een groot succes! Voor het najaar hebben we deze cursus weer op het programma 

staan. 

 

       
 

Tapas-plankje                                           zelfgemaakte sangria  

 



 

 

    

 
 

Paella en dan ook nog………………. Buiten voorbereiden voor de BBQ: zalm, gepofte 

aardappel, mais, bavette, varkenshaas met spek erom, avocado, veel groenten……. 

 

 

 

 

Heeft u zelf een cursus, lezing of wandeling bij ons gedaan en u vindt het leuk om hier 

iets over te schrijven voor in de nieuwsbrief. Dan kunt u de tekst en/of foto’s sturen 

naar; stichtingcursusproject@gmail.com. 

 

Wij wensen iedereen een fantastisch mooie zomer toe en voor wie lekker op vakantie 

gaat een heerlijk vakantie. Tot ziens in het najaar. 
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