
We hebben weer een divers en inspirerend 
programma samengesteld. Schrijf alvast onder-
staande datum in je agenda.

START INSCHRIJVING!
MAANDAG 5 SEPTEMBER

De afgelopen seizoenen moesten we het van-
wege corona zonder de Cursusmarkt stellen. 
Ook dit keer is er geen Cursusmarkt, maar hou-
den we op woensdag 31 augustus een ‘Cursus-
informatie sessie’ voor een beperkt aantal cur-
sussen (knutsel/maak-, talencursussen, etc.). 
Tijdens deze Cursusinformatie sessie kun je met 
de docent overleggen wat je kunt maken en of 
het niveau van de cursus passend is. 
Van de volgende cursussen zal de docent op 31 
augustus van 19.00 tot 20.30 uur aanwezig zijn 
in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen:

Nr. Cursusnaam

04 Spaans voor beginners
05 Start met bridge!
10 Bridge opfriscursus
17 Zeefdruk je eigen tas
25 Dikke dames schilderen
26 Wilgentenen herfstmand
37 Aquarel Plezier
41 Workshop mozaïek sieraden
47 Workshop hip stippen

In onderstaande cursusoverzicht zijn deze cur-
sussen gekenmerkt met een 
In onderstaande cursusoverzicht zijn deze cur-
sussen gekenmerkt met een  achter de cur-
susnaam.

Inschrijven
De inschrijving voor alle cursussen start op 
maandag 5 september. Vanaf 10 uur staat dan 

het inschrijfformulier op de website www.cursus-
project.nl/rondevenen.htm. Inschrijven kan uit-
sluitend door het online invullen en opsturen van 
het inschrijfformulier. Mocht dit een probleem 
geven: op 7 september van 10.00 tot 12.00 uur 
is Agnes Blokker (tel. 0297-582482) telefonisch 
bereikbaar om te helpen. 
Meer bijzonderheden over het inschrijven staan 
in een beschrijving van de inschrijfprocedure op 
de website. Je krijgt altijd een bevestiging van je 
inschrijving. Mocht je die binnen een week niet 
ontvangen hebben, neem dan contact op met 
Agnes Blokker.

Contactpersonen
Agnes Blokker, tel. 0297-582482
e-mail: registratie@cursusproject.nl
Dorry Omtzigt, tel. 0297-261552
e-mail: dorry1403@live.nl

Informatie over het Cursusproject en het cursus-
programma is ook beschikbaar op de website:

www.cursusproject.nl
De Stichting Cursusproject kan onder geen enkele omstan-
digheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan perso-
nen en/of eigendommen. Deze aansprakelijkheid is evenmin 
van toepassing op diefstal of vermissing van persoonlijke 
goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

01. VINKEVEEN IN BEWEGING
Ook zo stram en stijf geworden? Ken je Nederland in 
beweging? Dan is deze gezellige en laagdrempelige 
les echt iets voor jou! We gebruiken loop-, stap- en tik-
vormen om het lichaam op te warmen en de conditie 
te verbeteren. Daarna doe je staand of zittend op een 
kruk krachtoefeningen met of zonder gewichtjes. De 
mobiliteitsoefeningen zorgen ervoor dat de gewrich-
ten en spieren weer wat soepeler worden. Ook wor-
den er balansoefeningen gedaan ter preventie van 
vallen. De bewegingen zijn eenvoudig en worden dui-
delijk uitgelegd zodat iedereen (man of vrouw), met of 
zonder lichamelijke klachten, deze les op muziek kan 
meedoen. 

11 maandagen 11:00-12:00 uur
datum 12-19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-21-28 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 88,00

02. RELAXERCISE
Relaxercise is een bewegingsles op basis van de rus-
tige, vloeiende bewegingen uit de Tai Chi, Qigong en 
het werken aan de spieren uit de poses van Yoga en 
Stretching. In combinatie met mooie rustgevende mu-
ziek zal de ademhaling rustiger worden en zal het lei-
den tot ontspanning en het stimuleren van het rustze-
nuwstelsel, wat bijdraagt aan lichamelijke en geeste-
lijk herstel. Het is mindful bewegen, je wordt innerlijk 
en uiterlijk bewogen. We sluiten liggend af met een 
geleide ontspanning. Een heerlijke les voor ieder-
een (met of zonder lichamelijke klachten) en met na-
me voor diegenen die willen leren hun stress te redu-
ceren.

11 maandagen 20:00-21:00 uur
datum 12-19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-21-28 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 88,00

03. DANS
Heb je altijd al willen dansen, maar je durft niet al-
leen... etc. Kom dan dansen op de donderdagen! Op 
diverse ritmes zoals Salsa, Merengue, R&B, Top 40, 
Disco kan je mee dansen. Met meer dan 20 jaar er-
varing in het vak “Sporten en bewegen”, weet de do-
cent je mee te nemen in de fl ow waarbij plezier voorop 
staat. Twijfel niet langer en schrijf je in.

10 donderdagen 20:00-21:00 uur
datum 22-29 sep, 6-13-20 okt, 
 3-10-17-24 nov, 1 dec
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 80,00

04. SPAANS VOOR BEGINNERS
Ga je wel eens op vakan-
tie naar een Spaanstalig 
land of heb je zelf een huis 
in Spanje? En heb je niet of 
nauwelijks ervaring met de 
Spaanse taal? Dan is deze 
cursus wellicht iets voor je! 
Alicia González, geboren 
en getogen in Barcelona, 
leert je op een leuke, ontspannen en interactieve ma-
nier authentiek Spaans. Aan de hand van allerlei alle-
daagse situaties (mensen ontmoeten, winkelen, eten, 
reizen enz.) maak je kennis met deze wereldtaal en 
de Spaanse cultuur. Doe je ook mee? Bij deze cur-
sus maak je gebruik van het leerboek en het werk-
boek Gente hoy 1.

12 maandagen 14:00-16:00 uur
datum 26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 5-12-19 dec
o.l.v. Alicia González
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 144,00 
materiaalkosten € 50,00 tbv leerboek en werkboek 
 Gente Hoy 1, zelf aan te schaffen

05. START MET BRIDGE!
Voor iedereen die over-
weegt te leren bridgen is er 
nu goed nieuws. We star-
ten met een cursus geba-
seerd op de nieuwe methode “Start met bridge”. Spe-
ciaal voor hen die op wat latere leeftijd met bridge wil-
len beginnen, heeft de Bridge Bond deze cursus ont-
wikkeld. Na deze 12 lessen kunt u zich direct aanslui-
ten bij een club.

12 dinsdagen 10:00-11:30 uur
datum 27 sep, 4-11-18-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov, 6-13 dec
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 123,50 incl. theorie- en 
 werkboekje

06. FILOSOFIE-ARISTOTELES
Aristoteles was de briljante 
en meest bekende leerling 
van Plato en de leermees-
ter van Alexander de Gro-
te. Hij stichtte een eigen 
school in Athene: het Lyce-
um. Hij verrichtte baanbre-
kend wetenschappelijk on-
derzoek en ontwikkelde de 
logica. Zijn middeleeuwse bijnaam: ”de Filosoof”. De 
meest bekende en kenmerkende uitspraak van Aris-
toteles is: “Alle mensen, het is naar weten dat ze van 
nature streven”. Voor ons is zijn naam vooral verbon-
den aan zijn deugdethiek, die grote belangstelling on-
dervindt. Zijn invloed op de westerse cultuurgeschie-
denis is niet te onderschatten. Bij deze cursus wordt 
gebruik gemaakt van een reader, welke bij aanvang 
van de cursus wordt uitgereikt.

5 woensdagen 20:00-22:00 uur
datum 28 sep, 12-26 okt, 9-23 nov
o.l.v. Hans Beuk
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 53,50 incl. reader

07. PALEIS OP DE DAM-1
Je brengt een bezoek aan het Paleis, waar de Vrede 
van Munster en de niet bescheiden trots van Amster-
dam in de verborgen iconografi e tot uitdrukking is ge-
bracht.

1 donderdag  12:00-14:00 uur
datum 29 september
o.l.v. Jean v. Tongeren
plaats Verzamelen: ingang Paleis 
 (Damzijde), Amsterdam
cursuskosten € 8,00 
entreekosten entree paleis of MJK

08. VERVALLEN 

09. PALEIS OP DE DAM-2
Zie de informatie bij cursus 07.

1 zaterdag 12:00-14:00 uur
datum 1 oktober
o.l.v. Jean v. Tongeren
plaats Verzamelen: ingang Paleis 
 (Damzijde), Amsterdam
cursuskosten € 8,00 
entreekosten entree paleis of MJK

10. BRIDGE OPFRISCURSUS
In deze cursus weer 8 onderwerpen op het gebied 
van bieden, af- en tegenspel. Iedereen is welkom, 
enige basiskennis is wel vereist. Aan de orde komen 
o.a. de vierde kleur, limietbiedingen, de eerste slag, 
afgooien, negatief doublet, kaartlezen, de kunst van 
het troeftrekken en meer. Het oefenen en spelplezier 
staan centraal. Van iedere les krijg je een samenvat-
ting van de behandelde en geoefende stof.

8 maandagen 13:30-15:30 uur
datum 3-10-17-24 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 70,00 (incl. materiaalkosten)

11. STERRENKUNDE
Met de aankomst van de Webb telescoop op z’n plek 
in de ruimte is een spannende zoektocht naar nieu-
we ontdekkingen aangebroken. Wil je hierbij op de 
voorste rij zitten, dan kun je de kennis over wat er zo 
boven onze hoofden gebeurt bijspijkeren. In principe 
is nieuwsgierig zijn genoeg, maar enige basiskennis 
maakt het wel wat gemakkelijker.

6 maandagen 20:00-22:30 uur
datum 3-10-17-24-31 okt, 7 nov
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 48,00

12. RONDLEIDING ZUIDAS EN 
 CIRCL, AMSTERDAM

In het gebied Zuidas worden ca 7.000 woningen, ho-
tels, restaurants en kantoorruimtes gerealiseerd. 
Ruim 3.500 woningen zijn reeds opgeleverd. Tus-
sen de hoge torens staat een groene oase waar cir-
culariteit centraal staat: het in 2017 geopende bijzon-
dere paviljoen Circl. Het paviljoen dient als living lab, 
waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid 
en circulariteit terecht kan. Architectuurliefhebbers uit 
binnen- en buitenland komen op de bijzondere bebou-
wing van dit gebied af, zoals bijvoorbeeld het nieuwe 
onderkomen van de Goede Doelen Loterijen, ontwerp 
van Benthem Crouwel Architects en het net opgele-
verde The George, ontworpen door Liesbeth van der 
Pol.

1 dinsdag 10:30-12:00 uur
datum 4 oktober
o.l.v. De Gebouwengids / 
 Wendeline Dijkman
plaats Verzamelen: CIRCL, Gustav 
 Mahlerplein 1B, Amsterdam
cursuskosten € 17,00

13. LEER ZELF SPAANSE TAPAS 
 MAKEN-1

Spaanse tapas. Iedereen kent ze wel van een heer-
lijke zomervakantie in Spanje of heeft ze wel eens in 
een Spaans restaurant gegeten. Hoe leuk is het om 
ze zelf te leren maken? Hartstikke leuk! In drie ses-
sies leer je hoe simpel, leuk en vooral lekker het ma-
ken van de Spaanse hapjes is. En bijkomend voor-
deel: je mag je eigen creaties daarna lekker opeten!

3 dinsdagen 14:00-16:00 uur
datum 4-11-18 okt
o.l.v. Jessica de Koning
plaats Tapas de Buurvouw, 
 Ondernemingsweg 3, Mijdrecht
cursuskosten € 74,00 (incl. materiaalkosten)

14. NATUURLIJKE ANALYSE, 
 ANDER ZICHT OP 
 GEZONDHEID

Deze workshop is voor iedereen die iets voor zijn ge-
zondheid wil doen door op een andere manier naar 
een aandoening te gaan kijken. Meer dan de helft van 
de mensen heeft één (of meer) chronische ziekte(n), 
een andere kijk hierop zou wel eens kunnen helpen 
ter verbetering van hun gezondheid. In de workshop 
gaan we ervanuit dat een negatieve ervaring een aan-
doening tot gevolg kan hebben. Het idee hierachter 
is dat ons lichaam reageert op alles wat we ervaren. 
Een spannende en intrigerende workshop, gebaseerd 
op het boek ‘Natuurlijke Analyse, ander zicht op ge-
zondheid’.

3 dinsdagen 19:30-21:45 uur
datum 4-11-18 okt
o.l.v. Leen van Rij
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 24,00
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15. FOTOGRAFIE
In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen 
al die knoppen, functies en programma’s? Wat kan 
je zelf instellen en waarom? Hoe maak je betere en 
mooiere foto’s, door inhoud, compositie en presenta-
tie. Hoe kun je je foto’s verbeteren of bewerken door 
gebruik van basale computerbewerking. Er zijn ook 
foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je resul-
taten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel De Haar 
gepland. Doelgroep: Iedereen die meer uit de camera 
wil halen en fotocompositie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzetten van foto’s van de 
camera naar de pc.

8 dinsdagen 4-11-18 okt, 1-8-15-22 nov, 
 6 dec: 20:00-22:00 uur
1 zaterdag 5 november: 10:00-12:30 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen / 
 Excursie: Kasteel De Haar, 
 Haarzuilens
cursuskosten € 101,00 (incl. materiaalkosten)
entreekosten Entree De Haar of MJK + 
 parkeerkosten

16. MAN-VROUW RELATIE IN 
 HISTORISCH PERSPECTIEF

De heetste vrouw is kouder dan de koudste man. 
Het verhaal van de man-vrouw relatie in historisch 
perspectief. De volgende onderwerpen komen aan 
de orde: Wat voor kennis bezat men in de Middel-
eeuwen over het mannelijk en vrouwelijk lichaam? 
Welke opvattingen had men in die tijd over gezond-
heid, seksualiteit en man-vrouw relaties? Hoe wer-
ken deze denkbeelden door in onze eigen samen-
leving?

1 woensdag 19:30-21:00 uur
datum 5 oktober
o.l.v. Orlanda Lie
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

17. ZEEFDRUK JE EIGEN TAS
Geen zin om te werken met foto emulsie en een don-
kere kamer? Gelukkig, dat hoeft ook niet. Leer zeef-
drukken op een manier die thuis ook makkelijk te 
doen is, zonder dure materialen. Zodat je komend jaar 
je outfi t kunt pimpen voor een eigen unieke stijl.

1 woensdag 19:30-22:00 uur
datum 5 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 42,50 (incl. materiaalkosten)

18. RONDLEIDING 
 ZONNESTRAAL

Zonnestraal is een iconisch rijksmonument, ontwor-
pen door Jan Duiker, Bernhard Bijvoet en Jan Gerko 
Wiebenga in de jaren twintig als sanatorium in Hilver-
sum. Het complex is pionierswerk uit de periode van 
het Nieuwe Bouwen en werd gerealiseerd tussen het 
bos en de heide. Tijdens de rondleiding wordt uitleg 
gegeven over de architectuur, de restauraties en de 
sociale geschiedenis van Zonnestraal.

1 donderdag 10:00-11:30 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Gids Zonnestraal
plaats Zonnestraal, Loosdrechtsebos 17, 
 Hilversum
cursuskosten € 10,00

19. WANDELING DOOR HET 
 MARITIEME VERLEDEN VAN 
 AMSTERDAM

Vanaf het Centraal Station lopen we via de Zeedijk en 
Lastage richting het Entrepotdok. De terugweg gaat 
via de Prins Hendrikkade. Tijdens de wandeling hoor 
en zie je de oude Amsterdamse havens en hun ge-
schiedenis en je hoort over de scheepsbouw en han-
del van de stad. Verder kom je op onbekende plek-
ken in de binnenstad met heel leuke of interessante 
verhalen en je ziet fraaie nieuwbouw. Dus laat je ver-
rassen.

1 donderdag 13:00-15:00 uur
datum 6 oktober
o.l.v. René Valensa
plaats Verzamelen: Stationsplein, bij 
 Restaurant Loetje tegenover het 
 Centraal Station
cursuskosten € 14,00 (incl. “oortjes”)

20. LEER ZELF SPAANSE TAPAS 
 MAKEN-2

Zie de informatie bij cursus 13.

3 donderdagen 19:00-21:00 uur
datum 6-13-20 okt
o.l.v. Jessica de Koning
plaats Tapas de Buurvouw, 
 Ondernemingsweg 3, Mijdrecht
cursuskosten € 74,00 (incl. materiaalkosten)

21. ALLE FACETTEN VAN GLAS 
 IN LOOD

In een boeiende presentatie neemt glazenier Roelof 
van der Tak je mee in de wereld van het glas in lood. 
Hij vertelt over de soorten glas en hoe die gemaakt 
worden. Hij gaat in op de historische ontwikkelingen 
en legt glashelder uit hoe glas in lood en gebrand-
schilderde ramen gemaakt worden. Voor wie ook echt 
aan de slag wil en zelf een glas in lood raam wil ma-
ken is de workshop Glas in Lood Zetten (cursus 22) 
beschikbaar.

1 donderdag 19:30-22:00 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

22. WORKSHOP GLAS IN LOOD 
 ZETTEN

In deze workshop ga je echt aan de slag met glas en 
lood. In één avond maak je een glas in lood raam van 
ca 30 bij 40 cm. Je krijgt hierbij de keus uit een tien-
tal ontwerpen die de docent al heeft voorgesneden. 
Stapsgewijs leer je de technieken die hierbij komen 
kijken en langzaam bouw je je werkstuk op naar het 
grote “wauw-moment”. Je wordt in goed overleg per 
groepje van vier op een bepaalde avond ingepland. 
Gevraagd wordt om geen besmettelijke kleding te 
dragen. Fysiek wordt van je verwacht dat je de hele 
avond kunt staan en geen beperking aan handen en 
vingers hebt.

1 avond 19:00-22:30 uur
datum in overleg
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats Nijverheidslaan 21A-8, Mijdrecht
cursuskosten € 50,00 (incl. materiaalkosten)

23. WIJNCURSUS VOOR 
 BEGINNERS

Tijdens deze introductie wijncursus komen zaken aan 
de orde die je als wijnliefhebber graag zou willen we-
ten: Hoe proef je wijn, hoe wordt wijn gemaakt, wat is 
de invloed van druivensoorten, welke andere factoren 
beïnvloeden de smaak van wijn? De docent vertelt uit 
zijn praktijk als wijnimporteur en er zullen 8 verschil-
lende wijnen worden geproefd.

1 vrijdag 20:00-22:00 uur
datum 7 oktober
o.l.v. Richard Sprey 
plaats Vinocerf, Grevelingen 34, Uithoorn
cursuskosten € 20,50 (incl. materiaalkosten)

24. STADSKASTELEN VAN 
 UTRECHT

Kijk je wel eens naar de gevels? De binnenstad van 
Utrecht telt 23 stadskastelen, de meeste daarvan aan 
de Oudegracht. Ze werden gebouwd tussen ongeveer 
1175 en 1500 en zagen er vaak heel weerbaar uit. 
Sommige zijn door verbouwingen niet meer als zoda-
nig te herkennen, maar ze blijven interessant.

1 zaterdag 10:30-12:30 uur
datum 8 oktober
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Verzamelen: Domplein, Utrecht 
 voor Toeristeninfo
cursuskosten € 10,00

25. DIKKE DAMES 
 SCHILDEREN

Wie kent ze niet? De razend populaire schilderij-
en van de Dikke Dames. Dikke Dames gaan altijd 
vergezeld met een glaasje wijn, hapje eten of een 
lekker taartje. De schilderijen stralen één en al ge-
zelligheid uit. Dat zal het succes dan ook verkla-
ren. Neem deze gezelligheid mee in je eigen crea-
tie; wedden dat je versteld staat van het eindresul-
taat? Je kunt kiezen uit verschillende voorbeelden 
– van Diva tot Friese Boerin. Het doek van 40x50 
cm en acrylverf liggen klaar, dus wat houd je te-
gen? Ervaring is niet nodig en goede begeleiding 
is aanwezig.

2 dinsdagen 09:30-12:00 uur
datum 11-18 okt
o.l.v. Jenny Tonge
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 25,00 (incl. materiaalkosten)

26. WILGENTENEN 
 HERFSTMAND

In een landelijke omgeving werken we met wilgen-
tenen. Wilgentenen worden speciaal gekweekt op 
grienden. Het is een puur natuurlijk materiaal dat erg 
buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee te werken en 
kan je er vele vormen van maken. Van wilgentenen 
vlechten we een ovalen mandje met hengsel. Deze ga 
je daarna aankleden met allerlei herfstdecoratie zoals 
hedera, hop, kastanjes, noten, sierappeltjes, kalebas-
jes, ed. In de winter kun je dit mandje ook goed ge-
bruiken voor vogelvoer.

1 dinsdag 19:00-22:00 uur
datum 11 oktober
o.l.v. Yvonne Kemp
plaats Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten € 37,50 incl. koffi e/thee

27. BILJARTEN VOOR 
 BEGINNERS

Biljarten staat bekend als een kroegsport, maar wordt 
in club- en competitieverband gespeeld in biljartcen-
tra, dorpshuizen, cafés en zorgcentra, zowel door 
mannen als vrouwen. Tijdens deze cursus leer je de 
basis van het carambole biljart (drie ballen zonder 
pockets). Denk aan lichaamshouding, stoottechniek, 
mikpunt en raakpunt, zuiver rollen, doorschieten en 
trekken. Daarnaast krijg je meer inzicht in de patronen 
die gespeeld kunnen worden. Het allerbelangrijkste is 
je enthousiast te maken voor deze concentratiesport 
en dat je er plezier aan beleeft.

5 woensdagen 19:00-20:00 uur
datum 12-19 okt, 2-9-16 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00

28. BILJARTEN TECHNIEK 
 VERBETERING

Bij deze cursus gaan we er vanuit dat je bekend bent 
met de basistechniek van het carambole biljart of het 
al eerder hebt gespeeld en weer op wil pakken. Doel 
is om je stoottechniek te verbeteren en daarnaast ver-
schillende speelpatronen te oefenen, zodat de kans 
op het maken van meerdere caramboles achter el-
kaar vergroot wordt. Het allerbelangrijkste is je en-
thousiast te maken voor deze sport en dat je er steeds 
meer plezier aan beleeft.

5 woensdagen 20:00-21:00 uur
datum 12-19 okt, 2-9-16 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00

29. BILJARTEN VOOR 
 GEVORDERDEN

In deze cursus leer je voornamelijk de juiste keuze te 
maken en vooruit te denken, bijvoorbeeld door de bal-
len te ‘verzamelen’. Onder andere het sturen van de 
ballen en het tempo van de stoot zijn daarbij van be-
lang. Als dat lukt wordt het ‘kleine spel’ aangeleerd 
met de kans op hogere series te vergroten. Het doel 
is vooruitgang te boeken, waardoor het plezier in het 
spel ook groeit.

5 woensdagen 21:00-22:00 uur
datum 12-19 okt, 2-9-16 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00
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30. RONDLEIDING TUSCHINSKI

Op 28 oktober 1921 openden de deuren van het meest 
luxueuze fi lmtheater dat Nederland ooit gekend heeft. 
Over hoogpolige tapijten liep de bezoeker een bont 
gedecoreerde sprookjeswereld binnen. Alle stijlen 
waar Abraham Tuschinski van hield liet hij in het ge-
bouw verwerken door topkunstenaars: Jugendstil, Am-
sterdamse School en Art Deco smelten samen in de 
droombioscoop waarin de aardse werkelijkheid ver-
geten kon worden: Theater Tuschinski. Je wordt inge-
wijd in de wonderen van het gebouw. De lichtkoepels 
waarin de kleuren langzaam verglijden, de rijke schil-
deringen in de wandelgangen, de wonderlijke Moorse 
en Japanse kamer, de wandbekleding van zeldzame 
hout- en marmersoorten, alles krijg je te zien.

1 donderdag 10:30-12:00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Danny Elevelt (Tuschinski)
plaats Tuschinski, Reguliersbree-
 straat 26-34, Amsterdam
cursuskosten € 12,00 incl. koffi e of thee

31. RONDLEIDING KASTEEL 
 SYPESTEYN

Sypesteyn geeft een unieke blik in de wereld van jonk-
heer Henri van Sypesteyn (1857-1937).Tegenover de 
15de eeuwse Sijpekerk bouwde de jonkheer, aan het 
begin van de vorige eeuw, het kasteel op oude fun-
damenten; de plek waar hij zelf dacht dat zijn stam-
slot zou hebben gestaan. Met Sypesteyn wilde de 
jonkheer zijn familie eren. De inrichting van het kas-
teel is nog grotendeels zoals de jonkheer het in de ja-
ren dertig achterliet. Tijdens de rondleidingen maak je 
kennis met alle facetten van de rijke verzameling van 
de jonkheer en zie je onder meer de Wapenkamer, de 
Gotische Kamer en de 17de-eeuwse Lage Zaal. Op 
de 1ste verdieping staat Oosters en Hollands porse-
lein tentoongesteld, evenals veel familieportretten uit 
het rijke regentenleven van de 18de eeuw.

1 donderdag 14:00-15:00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Gids Sypesteyn
plaats Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 
 Loosdrecht
cursuskosten € 10,00 
entreekosten entreekosten of MJK

32. LEVENSTESTAMENT
Zaken die onder andere aan bod komen: Wat regel ik 
met een levenstestament? Wanneer maak ik een le-
venstestament? Hoe maak ik een levenstestament en 
wie kan dit inzien? Hoe voorkom ik dat een levenstes-
tament wordt gebruikt voor zaken die ik niet wil? Wat 
gebeurt er als ik geen levenstestament heb gemaakt 
en ik word wilsonbekwaam? Wat zijn de voor- en na-
delen van een levenstestament?

1 dinsdag 19:30-20:30 uur
datum 18 oktober
o.l.v. Jan Derkman
plaats Hoogstraat 35, Abcoude (boven 
 restaurant De Eendracht, ingang 
 achterzijde)
cursuskosten € 8,00

33. KUNST- EN ARCHITECTUUR-
 GESCHIEDENIS VAN 
 DORDRECHT

Dordrecht, een van de oud-
ste steden in het Graaf-
schap Holland, ontstond 
rond 1050 aan het rivier-
tje de Thuredriht. In 1220 
kreeg het als eerste stad in 
Holland stadsrechten. Dor-
drecht kreeg belangrijke stapelrechten en groeide uit 
tot een van de belangrijkste steden van Holland. He-
laas is er uit die periode bijna niets meer van terug 
te vinden, mede door de sloopwoede rond de jaren 
60 van de vorige eeuw. Tijdens de wandeling zal in-
gegaan worden op de architectuur, beginnend met de 
renaissance om te eindigen bij de tachtigjarige oorlog 
en de synode van Dordrecht.

3 donderdagen 20-27 okt, 3 nov: 20:00-22:00 uur
1 zaterdag 5 november: 12:00-14:00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen / 
 Verzamelen: Grote Kerk, Lange 
 Geldersekade 2, Dordrecht
cursuskosten € 36,00 
entreekosten Entree kerk



34. ZELFPORTRET
We leven in een tijd waar sprake is van een hoge ma-
te van zelfbewustzijn. Dat brengt deze tijd ook enigs-
zins met zich mee. We bezitten profi elen en accounts 
en alles dient voorzien te zijn van een foto en zo’n pro-
fi elfoto daar kun je iets mee zeggen, daarin laat je je-
zelf zien zoals jij graag gezien wordt. Het zelfportret is 
ook een geliefd genre geworden binnen de kunstge-
schiedenis. Al in de middeleeuwen, waarin er niet ge-
signeerd werd, zagen we de schilders afgebeeld op 
de zijluiken van de altaarstukken. In de zelfportretten 
gaat de kunstenaar een dialoog aan met zichzelf, hoe 
ziet hij zichzelf en hoe wil hij gezien worden. Tijdens 
de lezing komen de vele facetten van dit genre aan 
bod: van gewetensonderzoek tot narcisme, van een 
vorm van biecht tot louter pose. Kortom een fascine-
rend thema, waar zeer veel over te vertellen valt.

1 donderdag 20:00-21:30 uur
datum 20 oktober
o.l.v. Hanneke van Rooijen
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

35. GOETHE EN ZIJN TIJD
In deze lezing worden de grootste Duitse schrijver Jo-
hann Wolfgang Goethe en diens relatie met beroem-
de tijdgenoten nader belicht. Wie heeft er niet gehoord 
van Duitslands beroemdste literaire ‘gedicht’ Faust, 
over een man die zijn ziel aan de duivel verkoopt? 
Hoe kwam het toch dat Napoleon in dezelfde kleding 
rondliep als de hoofdpersoon Werther in de beroemd-
ste roman van Goethe? Hoe zit het eigenlijk met al die 
verhalen die de ronde doen over de liefdes van dit uni-
versele genie dat zo sterk zijn stempel drukte op die 
tijd? Wat heeft Goethe, die voor de meeste mensen 
behoort tot stoffi ge Duitse literatuur, ons in deze tijd 
nog te vertellen? Allemaal spannende vragen die aan 
de orde komen in deze lezing.

1 donderdag 20:00-22:00 uur
datum 27 oktober
o.l.v. Ad van der Lee
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 9,00

36. VILTEN HOOFDBAND 
 MAKEN

Koud hè? Maar dat gaat 
niet gebeuren met deze vil-
ten hoofdband. Van ultra-
zachte merino lontwol en 
zijden vezels, in combina-
tie met water, zeep en be-
weging, maak je een uniek 
en eigen hoofdsieraad. 
Doordat de haarband extra 
hoog is, kun je deze op verschillende manieren plooi-
en en dragen, zelfs als col. Je hoeft geen viltervaring 
te hebben; er wordt in een klein groepje gewerkt, zo-
dat er voldoende begeleiding is.

1 zaterdag 13:30-16:30 uur
datum 29 oktober
o.l.v. Anita Hoetmer
plaats Daslook 63, Breukelen
cursuskosten € 20,00 (incl. materiaalkosten)

37. AQUAREL PLEZIER
Er is elke week een thema. Na uitleg waarin de tech-
nische kant van aquarel besproken wordt, krijgt ieder-
een de vrijheid om onder persoonlijke begeleiding hier 
mee aan de slag te gaan, of een eigen thema te kie-
zen. Spelen met het thema en de techniek wordt aan-
gemoedigd, waardoor iedereen op zijn/haar eigen ni-
veau en in zijn/haar eigen stijl kan werken.

4 dinsdagen 10:00-12:00 uur
datum 1-8-15-22 nov
o.l.v. Resi van Zijl
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 41,00 (incl. materiaalkosten)

38. RONDLEIDING 
 SCHEEPVAARTMUSEUM

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is een van 
de grootste en meest vooraanstaande maritieme col-
lecties ter wereld met circa 400.000 objecten, waar-
onder schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-in-
strumenten en wereldkaarten. In een rondleiding door 
het gebouw en langs enkele objecttentoonstellingen 
hoor je alles over het prachtige Gouden Eeuw-ge-
bouw waarin het Scheepvaartmuseum is gevestigd. 
Hoe werd het gebouw vroeger gebruikt? Wat is er 
door de eeuwen heen gebeurd?

1 dinsdag 10:00-11:00 uur
datum 1 november
o.l.v. Gids Scheepvaartmuseum
plaats Scheepvaartmuseum, 
 Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 9,00 
entreekosten entreekosten € 15,50 of MJK

39. DE NOORDELIJKE BINNEN-
 STAD VAN UTRECHT MET 
 ANDERE OGEN

Misschien ken je het fenomeen: je kent een bepaald 
stadsdeel als je broekzak, tenminste dat denk je, tot 
je van iemand hoort wat er zich lang geleden in de-
ze of gene straat heeft afgespeeld, hoe ingrijpend dat 
is geweest, en dat je er tot op de huidige dag de spo-
ren van kunt zien. Vanaf dat moment kijk je met an-
dere ogen. Dat is precies het idee van deze wande-
ling. We komen langs allerlei plekken waar menigeen 
langs loopt of fi etst zonder er aandacht aan te schen-
ken. Wedden dat jij na afl oop een heel ander stads-
deel ziet? Wandel mee door de noordelijke binnen-
stad, ervaar hoe de historie tot leven komt. Ontdek de 
vroegste zorginstellingen, verbaas je over de machts-
spelletjes van de aristocratie in het verleden en maak 
kennis met de talrijke verborgen plekjes.

1 dinsdag 10:30-12:30 uur
datum 1 november
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Janskerkhof, bij beeld van 
 J.C. Donders, Utrecht
cursuskosten € 10,00

40. YOGA
Yoga leert je voelen, ontspannen en ruim te ademen. 
Je krijgt meer kracht en balans en ervaart zo meer 
energie. Zowel lichamelijk als mentaal. Yoga betekent 
letterlijk ‘verbinding van lichaam, geest en ziel’. In de-
ze 6 lessen ga je deze verbinding bij jezelf herontdek-
ken door het volgen van de adem in de verschillende 
yoga oefeningen. Je leert om je te concentreren en 
om een gezond evenwicht te scheppen in jezelf.

6 woensdagen 16:00-17:00 uur
datum 2-9-16-23-30 nov, 7 dec
o.l.v. Lisette van Offeren
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 48,00

41. WORKSHOP MOZAIEK 
 SIERADEN

Tijdens deze workshop leer je een eigen, uniek sie-
raad te maken. Je kunt kiezen uit een hanger, arm-
band, oorbellen of een ring. Je maakt gebruik van 
stukjes glas, in iedere gewenste kleurencombinatie. 
Door alle stukjes glas als een puzzel bij elkaar te leg-
gen ontstaat er een prachtig geheel. Gecombineerd 
met kralen en steentjes maak je een bijzonder sie-
raad. Het leuke is dat je geen ervaring hoeft te heb-
ben om dit prachtige sieraad te maken. Een extra sie-
raad kan gemaakt worden voor € 15,-.

1 donderdag 19:00-22:00 uur
datum 3 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 32,00 (incl. materiaalkosten)
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42. BEZOEK SPACE EXPO

Space Expo is het bezoekerscentrum van ESA ES-
TEC en hét museum over de ruimte en ruimtevaart. 
Vele bezoekers gingen je al voor op een spannende 
ontdekkingsreis langs sterren en planeten door het 
heelal. Een gids neemt je mee door de ruimte en de 
geschiedenis van de ruimtevaart. Na de rondleiding 
kun je zelfstandig door het museum dwalen, waar o.a. 
een 1:1 nagebouwd model van de maanlander Ea-
gle staat, waarmee Neil Armstrong in 1969 als eerste 
mens voet op de maan zette.

1 vrijdag 10:00-11:00 uur
datum 4 november
o.l.v. Gids Space Expo
plaats Space Expo, Keplerlaan 3, 
 Noordwijk
cursuskosten € 8,00 
entreekosten entreekosten of MJK

43. RONDLEIDING “DE NIEUWE 
 VROUW” MUSEUM SINGER

Deze expositie vertelt het verhaal van veranderen-
de maatschappelijke posities van vrouwen, gerefl ec-
teerd in de Nederlandse kunst van de 20ste eeuw. In 
de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade op-
gaan, nieuwe meesterwerken scheppen, collecties 
aanleggen, een sigaret opsteken, met hun korte (of 
lange) coupe fl aneren of op de fi ets springen. Vrou-
wen die keer op keer turnen aan de ideeën van wat 
typisch ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is, die met conven-
ties breken en grenzen verleggen. Zwaartepunt ligt op 
de periode 1880-1950, aangevuld met hedendaagse 
kunst. Met werk van Charley Toorop, Marlene Dumas, 
Jan Sluijters, Isaac Israels, Thèrèse Schwartze, Rine-
ke Dijkstra en Leo Gestel. Kortom een programma dat 
je niet mag missen.

1 vrijdag 14:00-15:00 uur
datum 4 november
o.l.v. Hanneke van Rooijen
plaats Verzamelen bij kassa Singer 
 Museum, Oude Drift 1, Laren
cursuskosten € 10,00 
entreekosten entreekosten of MJK

44. RONDLEIDING 
 RIETVELD-SCHRÖDERHUIS

Het Rietveld Schröderhuis, ontworpen in 1924, werd 
bewoond tot 1985. Architectonisch hoogtepunt van 
De Stijl en icoon in de stad Utrecht. Bijna alles is nog 
in originele staat. Daar zijn ze zuinig op. Je kunt het 
huis daarom alleen bekijken via een georganiseerde 
tour.

1 zaterdag 14:00-15:00 uur
datum 12 november
o.l.v. Gids Rietveld-Schröderhuis
plaats Rietveld-Schröderhuis, 
 Prins Hendriklaan 50, Utrecht
cursuskosten € 10,00 
entreekosten €15,00 of MJK+ event. toeslag

45. KENNIS MAKEN MET KORTE 
 VERHALEN

Korte verhalen vertellen en gebruiken. Houd je van 
korte verhalen? Wil je ze misschien leren vertellen in 
plaats van voorlezen, zodat je contact kunnen maken 
met je luisteraars? Denk eens aan je (klein)kinderen? 
Ze hangen aan je lippen op Sinterklaasavond of tij-
dens de kerstdagen? Vooraf of tijdens het kerstdiner? 
Als een kerstcadeautje een kort verhaal vertellen? Of 
op kerstavond terwijl het buiten sneeuwt en koud is? 
Welke kort verhaal kies je en hoe vertel je ze? Laat je 
meevoeren door de magie van een goed kort verhaal. 
Jij kunt dat óók! Eigenlijk is ieder mens een ‘geboren’ 
verteller. Ervaar het op deze avonden.

2 maandagen 19:30-21:00 uur
datum 14-28 nov
o.l.v. Elza Vis
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 24,00

46. KOLOKOL, VOOR WIE DE 
 BEL LUIDT

Vrije meningsuiting is niet overal op de wereld van-
zelfsprekend. Boris Pasternak en andere schrijvers 
in Rusland hebben ervaren wat het betekent als vrij-
heid om je te uiten van je wordt afgenomen. In een 
presentatie van hun levensverhalen met een actie-
ve powerpoint presentatie en muziek komt, wat ge-
schiedenis leek geworden, indringend levend naar 
voren.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 16 november
o.l.v. Pieter Boersma
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

47. WORKSHOP HIP STIPPEN
Stippen is helemaal hip en ontspannend! Want hoe 
leuk is het om een saai wit bordje of schaaltje om te 
toveren tot een hip ‘kunstwerk’? Tijdens deze work-
shop ga je, na de uitleg van de stiptechniek, zelf 
aan de slag met speciale verf. Aan het einde van de 
workshop heb je een hippe handbeschilderde crea-
tie. Je hoeft het dan alleen nog maar af te bakken in 
de oven, waarna het afwasbaar is en nog jaren mooi 
blijft.

1 donderdag 19:00-22:00 uur
datum 17 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 30,00 (incl. materiaalkosten)

48. AUDIO-VISUELE SHOW 
 GRIEKENLAND

Je gaat kennismaken met de ruïnes uit de Oudheid in 
Athene. Op het vaste land van Griekenland zie je o.a. 
de pilaarrotskloosters van Meteora en Antiek Delphi. 
Op het schiereiland Peloponnesos bezoek je het an-
tieke Olympia, de bakermat van de Olympische Spe-
len. Mycene met de vermaarde leeuwenpoort, het 
oudst bekende monumentale beeldhouwwerk van Eu-
ropa. In Epidauris het akoestisch perfecte theater. De 
Byzantijnse ruïnestad Mystras en Nauplion met zijn 
machtige Venetiaans fort. Het is de eerste hoofdstad 
van het vrije Griekenland (1832) na de opstand tegen 
de Ottomanen. Je ziet ook de prachtige kunstschatten 
in de musea van Delphi en Olympia.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 23 november
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

49. JORDANIE
Een fi lm van een rondreis door Jordanië. De reis voert 
langs de hoogtepunten van het land. Gestart wordt in 
Amman, vandaar naar de Romeinse stad Jerash en 
Madaba met het mozaïek van de oude kaart van Pa-
lestina. Daarna naar de Dode Zee, Mount Nebo, waar 
Mozes over het beloofde land uitkeek en het kruis-
vaarderskasteel in Kerak. De historische stad Petra is 
ongetwijfeld een van de meest fascinerende beziens-
waardigheden in het Midden-Oosten. Verder naar het 
zuiden ligt het prachtige landschap van Wadi Rum. De 
reis eindigt in Aqaba.

1 donderdag 20:00-22:00 uur
datum 1 december
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

50. RONDLEIDING RAADHUIS 
 DUDOK IN HILVERSUM

Op een steenworp afstand van het centrum ligt het 
door W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilversum 
(1924-1931). Tijdens de rondleiding door dit rijksmo-
nument kom je in de meest bijzondere ruimten. Want 
even zo indrukwekkend als het exterieur is namelijk 
ook het interieur; een prachtige indeling van ruimte, 
vorm, kleur en materiaal. En dat alles tot in de kleinste 
details uitgewerkt. Niet voor niets trekt dit bouwwerk 
architectuurliefhebbers van over de hele wereld. To-
renbeklimming alleen bij droog weer.

1 woensdag 10:30-12:00 uur
datum 7 december
o.l.v. Gids Raadhuis
plaats Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1, 
 Hilversum (achterzijde)
cursuskosten € 15,00 


