
42. RIJKSMUSEUM-1 

Tijdens de rondleiding bezoeken we de actuele tentoonstel-
lingen en presentaties. Zo zullen we onder meer gaan kijken 
bij de dromerige schilderijen van de negentiende-eeuwse 
schilder Mathijs Maris en naar één van de eerste Nederland-
se schilders, Johan Maelwael.
1 vrijdag 10.30-12.00 uur
datum 3 november
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

43. RIJKSMUSEUM-2

Zie de informatie bij cursus 42.
1 zaterdag 10.30-12.00 uur
datum 4 november
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

44. REIS NAAR DE DPRK-NOORD KOREA

De heilstaat op aarde! Tijdens deze lezing neemt de docent u 
mee door een surrealistisch land. Bijna volledig afgesloten 
van de buitenwereld. Internet nauwelijks aanwezig, geen 
WhatsApp en een mobieltje meenemen heeft geen zin. Een 
bijzondere reiservaring doordat alles wordt gereguleerd van-
uit de staat. Zo ontvangen 24 miljoen Noord-Koreanen via 
staatsmedia alleen maar berichten met loftuitingen aan het 
adres van het regime. Kom luisteren en ervaar de bijzondere 
beelden, u zult versteld staan. 
adres van het regime. Kom luisteren en ervaar de bijzondere 

 Hangsan su bi! Al-
tijd paraat!
1 vrijdag 20.00-22.00 uur
datum 10 november
o.l.v. René Moorman
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

45. RONDLEIDING BACKSTAGE 
 NATIONALE OPERA & BALLET

Hoe worden decors zo snel gewisseld? Hoeveel mensen 
werken er bij de Nationale Opera en het Ballet? Waar blijven 
de kostuums na afl oop van een productie? Hoe ziet een dag 
van een danser eruit? Hoe wordt een pruik gemaakt? Altijd 
al willen weten en zien wat er achter de schermen van een 
groot theaterbedrijf gebeurt? Er worden tijdens de rondlei-
ding veel trappen gebruikt, dus het is belangrijk dat iedereen 
goed ter been is. Na de rondleiding kunt u vrijblijvend van het 
gratis lunchconcert genieten.
1 dinsdag 10.45-12.00 uur
datum 14 november
o.l.v. Monica van Alphen
plaats Stopera, artiesteningang 
 Waterlooplein 22, Amsterdam
cursuskosten € 10,-

46. DE INDRUKWEKKENDE NATUUR 
 VAN IJSLAND

Het imposante vulkanische landschap van IJsland wordt in 
beeld gebracht. Met bezoeken aan o.a. bekende grote wa-
tervallen, de Kefl a krater en het Namafjall lavagebied met 
borrelende modderpotten. De vogelwereld rond het Myvatn 
meer en de Laxa rivier. Een walvistocht vanuit Husavik. Het 
eiland Grimsey, met een papegaaiduikerskolonie. Het plag-
genwoningdorpje Grenjadarstadur met museum. De kustge-
bieden met kolonies zeekoeten, alken, Jan van Genten en 
papegaaiduikers. We zien rendieren en zeehonden langs de 
oostelijke fjordenroute met het Jokulsarlon ijsbergenmeer, de 
Vatnajokull gletsjer en het Ingolshofdi schiereiland. De mys-
terieuze rotsformaties van Vik en de Gouden Driehoek met 
de geisers.
1 dinsdag 19.30-22.00 uur
datum 14 november
o.l.v. Jaap Korten
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

47. FILM RONDREIS COLOMBIA

Reizen naar Colombia is na de vrede met de FARC rede-
lijk veilig te doen. Het is een prachtig land met een mooie 
natuur, vooral in de drie bergketens van de Andes die pa-
rallel van zuid naar noord lopen. In de tussenliggende da-
len heerst een aangename temperatuur en het land is van 
vulkanische oorsprong, dus heel vruchtbaar. In de afgelopen 
tweeduizend jaar hebben er dan ook mensen gewoond die 
voornamelijk van het land leefden. We reizen door beide da-
len en bezoeken de grote steden (Bogota en Medellin) en 
de kleinere. Bijna allemaal pareltjes van Spaanse architec-
tuur. We genieten van de kunstzinnigheid van de vroegere 
en huidige bewoners en van de gouden sieraden van meer 
dan duizend jaar oud via de beelden van grafwachters tot de 
“bolle” kunst van Ferdinand Botero. We bezoeken een indi-
anenmarkt waar van alles wordt verhandeld en slapen een 
nacht in een woestijn. We eindigen in de mooie stad Carta-
gena aan de Caribische kust.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 29 november
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

48. HOLLANDSE MEESTERS UIT 
 DE HERMITAGE 

De tentoonstelling “Hollandse Meesters uit de Hermitage” 
wordt een unicum in de wereld. Veel Hollandse meesterwer-
ken uit de collectie van de Hermitage in St.Petersburg ko-
men voor het eerst terug in Nederland. Maar liefst 63 werken 
van 50 Hollandse schilders uit de Gouden Eeuw, waaronder 
6 topstukken van Rembrandt.
1 donderdag 14.00-15.30 uur
datum 30 november
o.l.v. Hanneke van Rooijen
verzamelen Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten entree museum of mjk + 
 toeslag expositie

49. CREATIEF KERSTSTUK 

Tijdens deze workshop maakt u een creatief kerststuk. Een 
sfeervolle decoratie in uw woonkamer.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 13 december
o.l.v. Esther Boerlage
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 27,50

34. BASIS CHINESE GENEESKUNDE

In 5 avonden worden de basisprincipes en de fi losofi e van 
Chinese geneeskunde besproken. Hoe is Chinese genees-
kunde ontstaan? Wat is yin en yang en hoe vertaalt zich dit 
in de Chinese geneeskunde? Wat zijn de 5 elementen in de 
Chinese geneeskunde? Wat zijn meridianen en hoe werken 
deze samen met de organen? Chinese geneeskunde als 
aanvulling op onze gezondheid. 
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 25 okt, 1-8-15-22 nov
o.l.v. Sandra Vonk-Jansen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 2,-

35. SAGRADA FAMILIA

AV-show: Sagrada Familia -144 jaar bouwen. Gaudí stierf 
toen er één toren af was. Omdat hij vele schaalmodellen 
en tekeningen had gemaakt kon de kerk verder afgebouwd 
worden, geheel naar zijn ontwerp en opzet. De bijzonde-
re bouwtechnieken van Gaudí worden in deze presenta-
tie uitgelegd. Anno 2017 moeten er nog tien torens en de 
gevel van de hoofdingang gebouwd worden. In 1882 be-
gon de bouw als een neogotische kerk, maar toen Antoni 
Gaudí na ruim een jaar in beeld kwam kreeg het gebouw 
de vorm die wij nu zo uniek en bijzonder vinden. Het plan 
is dat 100 jaar na de dood van Gaudí de kerk klaar is. In 
2026 zullen dan 18 bijenkorfachtige torens de skyline van 
Barcelona sieren.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 25 oktober
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

36.  ARCHEOLOGIE IN 
 DE RONDE VENEN

In deze lezing wordt aandacht besteed aan diverse archeolo-
gische onderzoeken in de gemeente De Ronde Venen. Daar-
bij wordt kort ingegaan op het opgravingsproces. Vervolgens 
word je meegenomen naar meerdere opgravingen, worden 
vondsten getoond en krijg je informatie over de resultaten. 
Aan de hand van schilderijen worden de vondsten in de tijd 
geplaatst. Desgewenst maak je zelf kennis met meerdere ty-
pen aardewerk. Mocht je zelf vondsten hebben waar je iets 
over wilt weten, dan mag je die meenemen.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 25 oktober
o.l.v. Paul Hoogers
plaats Croonstadtlaan 4a, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-

37. BILJARTEN-1

Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor ieder-
een en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot 90 jaar kun je 
het biljartspel beoefenen. We spelen in deze cursus het zo-
genaamde libre (vrije spel) met 3 ballen. Dus geen pockets 
(holes) in de tafel maar simpel spelen met de zogenaamde 
stootbal (keubal) van bal 1 naar bal 2 waardoor een caram-
bole ontstaat. Als je het ziet spelen lijkt het makkelijk, dit is 
echter schijn want je moet de keu (biljartstok) juist kunnen 
voeren waardoor richting, baldikte en tempo “één geheel” 
vormen. Het belangrijkste doel is om u met plezier te laten 
biljarten.
5 dinsdagen 19.00-20.00 uur
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Ton Bocxe
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

38. BILJARTEN-2

Zie de informatie bij cursus 37.
5 dinsdagen 20.00-21.00 uur
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Ton Bocxe
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

39. NEDERLANDSTALIGE DICHTERS 

We lezen nu werk van de belangrijkste Nederlandstalige 
dichters tussen 1100 en 1700, met de nodige uitleg. Drie keer 
lezen we werk van één dichter, twee keer van meerdere. De 
eerste les is een historisch overzicht en inleiding. Steeds 
wordt het lezen afgewisseld met een korte bespreking van le-
ven, werk, wereld en betekenis van de gelezen dichter(s). In 
het nieuwe jaar worden de belangrijkste dichters van de peri-
ode 1700-2018 besproken.
6 woensdagen 20.00-21.30 uur
datum 1-8-22-29 nov, 13-20 dec
o.l.v. Ben Bal
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 42,-
materiaalkosten € 10,- (cursusmap)

40. TEKENEN MET EEN POTLOODJE 

Ontdek je eigen talent en vooral het plezier in tekenen. Heer-
lijk ontspannen tekenen met een potloodje. Perspectief in het 
landschap, opzet van portrettekenen, bladeren en bloemen 
zijn onderwerpen die voorbijkomen. We gaan kijken en teke-
nen met elkaar verbinden.
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 2-9-16-23 nov
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 5,-

41. LUTHER EN DE REFORMATIE

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de hervormer Maarten Lu-
ther zijn 95 stellingen op de kerk in Wittenburg spijkerde. Hij 
ontketende hiermee een ware revolutie en bracht een hervor-
ming in de middeleeuwse kerk teweeg. Tijdens deze cursus 
komt niet alleen het leven van Luther aan bod maar ook de 
geschiedenis van Thüringen, vanaf de kerstening tot aan Lu-
ther, zal worden behandeld. De streek is rijk aan kerken en 
burchten. Ingegaan wordt op de ontwikkeling van de romaan-
se naar de gotische en uiteindelijk naar de protestantse ker-
ken. Uiteraard komt de Wartburg aan de orde, waar niet al-
leen Luther maar ook de heilige Elisabeth heeft gewoond.De 
cursus wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstel-
ling over Luther in het Catharijneconvent.
4 donderdagen 2-9-16-23 nov: 20.00-22.00 uur 
plaats De Boei, Vinkeveen
1 zaterdag 25 nov: 12.00-14.00 uur 
plaats Catharijneconvent, Utrecht, 
o.l.v. Jean van Tongeren
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten entree museum of MJK

28.  HANNAH ARENDT: OVER VRIJHEID

Hannah Arendt is een politiek fi losoof die vooral bekendheid 
verwierf door haar verslaglegging van het Eichmannproces 
in 1961 en de fi lm die hierover uitkwam in 2012. Maar Han-
nah Arendt is ook en vooral de politiek fi losoof die uit haar er-
varing met nazisme en stateloosheid een prachtig en inspire-
rend begrip van vrijheid smeedt. Over vrijheid, handelen en 
burgerschap gaat deze cursus en het denken van deze fi lo-
soof zal verrassend actueel blijken. Bij elke bijeenkomst be-
spreken we een inleidende tekst en werken we haar denken 
verder uit. Je krijgt na elke bijeenkomst een kort verslag via 
de mail.
5 woensdagen  20.00- 22.00 uur
datum 11-25 okt. 8-22 nov, 13 dec
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 35,- 

29. INSTOCK AMSTERDAM 
Het restaurant dat we gaan bezoeken wil verandering bren-
gen in de verspilling van voedsel. Zij halen voedsel op bij de 
AH’s. Denk aan groenten en fruit met een schoonheidsfout-
je. Zo wordt een bruine banaan bananenijs of wordt gebruikt 
voor een bananencake; brood van een dag oud wordt een 
wentelteefje. Of vlees of vis, simpelweg omdat er een over-
schot is. De koks maken hier heerlijke gerechten van. Elke 
dag is het een verrassing wat er binnenkomt en dan komt het 
op de creativiteit van de kok aan wat hij die dag als “OOGST 
VAN DE DAG” kan aanbieden om er een mooi gerecht van te 
maken. Een derde van de voedselproductie wordt verspild. 
Wereldwijd is dat 1,3 miljard ton per jaar! We worden ontvan-
gen met een kopje koffi e, daarna een presentatie over hoe 
INSTOCK is ontstaan. Na de presentatie zal ons een lunch 
met een glas vers sap en koffi e/thee worden geserveerd.
1 woensdag 11.00-13.00 uur 
datum 11 oktober
o.l.v. Michel Bruynseels
plaats Instock, Czaar Peterstraat 21, 
 Amsterdam
cursuskosten € 16,- (incl. koffi e en lunch)

30.  ESA NOORDWIJK

Europese Ruimtevaart Orga-
nisatie ESA. Je wordt mee-
genomen op een lange 
reis langs verre planeten 
en prachtige melkwegstel-
sels. Rijke historie, aan-
dacht voor de eerste sa-
telliet, de eerste bemande 
ruimtevaarttocht en de eerste 
stappen op de maan van Neil 
Armstrong. Toepassingen en de 
techniek achter de ruimtevaart. Ook 
kan je ontdekken hoe André Kuipers heeft geleefd aan boord 
en kan je rondlopen in het bemanningsverblijf en ruimtelabo-
ratorium. De nieuwste aanwinst van Space Expo is de ECH-
TE Sojoez-capsule van André Kuipers! Tijdens de rondlei-
ding krijg je hierover uitgebreide uitleg.
1 donderdag 11.30-12.30 uur
datum 12 oktober 
o.l.v. ESA gids
plaats Keplerlaan 3, Noordwijk
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree of MJK

31. STEMPELWORKSHOP OF 
 MINIPRINTJES MAKEN

Stempels snijden is heel ontspannend, de mogelijkheden zijn 
eindeloos en je hebt al snel een mooi resultaat. Jong en oud 
kan iets moois maken (vanaf 10 jaar). Tijdens deze stempel-
workshop leer je stap voor stap hoe je een eigen stempel 
snijdt. We laten zien hoe je je afbeelding op je gum krijgt en 
hoe je het beste kunt snijden. Aan het eind van de workshop 
drukken we hem natuurlijk af om te zien hoe hij geworden 
is. We werken op een afmeting van 5x7 cm. Het is handig 
om van te voren al een ontwerp te maken zodat je tijdens de 
workshop meteen aan de slag kan. Je ontwerp hoeft niet in 
spiegelbeeld te zijn. Geen inspiratie? We hebben voorbeel-
den. Aan het eind ga je naar huis met je zelfgemaakte stem-
pel, een mooie afdruk daarvan én weet je genoeg om er thuis 
nog veel meer te maken.
1 vrijdag 15.00-17.00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 22,-

32. TZOLKIN GEEFT INZICHT IN JEZELF 
 EN JOUW RELATIES 

Wil jij meer inzicht in je leven? Waarom alles je de ene dag 
heel gemakkelijk afgaat en op een andere dag alles tegen 
zit? Wat is je levensdoel, wat is je uitdagende kracht, wat is je 
talent? Hoe kom ik in balans? Wil je inzicht in je relaties, kom 
dan naar deze cursus. Voor meer informatie kijk op: http://
www.de-witte-roos.eu/index.php/mayakalender. Bij inschrij-
ving de geboortedatum opgeven.
3 vrijdagen 19.30-21.30 uur
datum 13-27 okt, 10 nov
o.l.v. Jolanda de Koter
plaats De Boei,Vinkeveen
cursuskosten € 21,-
materiaalkosten € 25,- (orakelspel)

33. CAMPERREIS DOOR AUSTRALIË

Een non-stop camperreis van 14.000 km vanuit tropisch 
Cairns, Noord-Queensland, naar Perth in West-Australië. 
Start in Port Douglas, het beroemde Barrière Rif, de kleuren-
pracht onder water, regenwoud en gouden stranden. Door de 
kustbergen naar het Atherton Tableland, een oud-vulkanisch 
landschap, met boerendorpjes, watervallen en unieke na-
tuurgebieden. Dan door de onmetelijke “outback”, ruige bos-
sen en savannes, geheimzinnige lavatunnels naar de Paci-
fi c kust. Door New South Wales naar de “Blue Mountains” bij 
Sydney, panorama’s, blauwe eucalyptusdampen. Bezoek 
aan fascinerend Sydney en dan door de staat Victoria.Een rit 
door de hete halfwoestijn naar de mijnstadjes Broken Hill en 
Silverton, met bijzondere natuur en kunst. Westwaarts, door 
Zuid-Australië naar het imposante natuurpark Flinders Ran-
ges. Ruim 1200 kilometer langs de zuidkust door de boomlo-
ze Nullarbor naar West-Australië. West-Australië: Bloeiende 
natuurgebieden, hagelwitte stranden en fantastische zee-
dieren. Tot slot de bruisende havenstad Fremantle en… een 
verrassende ontmoeting.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 17 oktober
o.l.v. Dick van Toorn
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

22. DJEMBÉ

Ritme is niet alleen weggelegd voor Afrikanen, het is een 
aangeboren eigenschap van het ‘mens zijn’. We hebben al-
lemaal ritme in ons lichaam; ons hart klopt ritmisch, we ade-
men ritmisch, zelfs lopen en praten gaat volgens een ritme 
(Afrikaans gezegde). De docent heeft ontzettend veel erva-
ring en geeft deze workshop met veel plezier. Dus trommel je 
vrienden op en schrijf je snel in! Ook zonder ervaring kun je 
deze workshop prima volgen! Neem je eigen djembé mee, zo 
niet dan is deze bij de docent te huur voor € 6,- per les.
10 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov.
o.l.v. Thabo Motau
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-

23.  BRIDGE, VERBETER JE SPEL: 
 FLITSEND SPELEN

In deze cursus worden alle belangrijke facetten van af- en 
tegenspel belicht. Voor iedereen die de stap wil maken van 
huiskamer naar club, ook voor iedereen die de ambitie heeft 
om binnen zijn club omhoog te klimmen. Een goede spel-
techniek is pure noodzaak voor goede resultaten. Daarnaast 
zorgt een verhoogd spelinzicht voor meer spelplezier. Het 
oefenen en het spelplezier staan centraal. Deze cursus is 
het middel om beter te gaan spelen. Een aanrader voor ieder 
bridger! We maken gebruik van het boekje ‘Flitsend spelen’ 
van Berry Westra ISBN 978-94-91092-06-0.
8 maandagen 13.30-15.30 uur
datum 2-9-23-30 okt, 6-13-20-27 nov
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 2,-

24. GLAS IN LOOD

Een glas in lood ruit maken, hoe doe je dat? In deze cur-
sus van twee avonden krijg je een eerste kennismaking met 
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een glas in 
lood ruit. Glazenier Roelof van der Tak legt je in de eerste 
avond het hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke ge-
reedschappen er worden gebruikt, de materialen, hoe een 
patroon gemaakt wordt t/m de plaatsing. Tijdens de tweede 
avond ga je aan de slag met een aantal voorgesneden ruiten. 
Je gaat zelf “het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindre-
sultaat neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies bent 
aangelegd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit 
zeker lukken.
2 maandagen 19.30-22.00 uur
datum 2 okt, 2e datum in overleg met docent
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats 2 okt: De Boei, Vinkeveen
 2e datum Dodaarslaan 132, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,-

25. EN HOE ZIT HET NU 
MET BROOD?

Op deze avond gaan we in 
op de voor- en nadelen van 
het eten van brood. Aan 
bod komen intoleranties, 
toevoegingen, waardevolle 
bestanddelen, broodbuik... 
en nog heel veel meer. Als je 
twijfelt over wel of geen brood 
eten, kom dan zeker naar deze 
avond. Je krijgt veel informatie, 
zodat je voor jezelf kunt beslissen of 
brood voor jou wel of niet een goed idee is. Zo ja, welke soort 
het beste bij je past en of je liever met mate van een heerlijk 
vers broodje wilt genieten. Of misschien wel helemaal niet.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 4 oktober
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 3,-

26. ENNEAGRAM 
Iedereen heeft sterke kanten, toch zijn de meeste mensen 
zich meer bewust van hun zwakte en minder van hun kracht. 
Het enneagram is een model dat eeuwen oud is, maar dage-
lijks veel gebruikt wordt om mensen te helpen in hun ontwik-
keling. Aan de hand van het enneagram, door er oefeningen 
mee te doen en erover te praten, leer je jezelf beter kennen. 
We gaan op zoek naar je kracht en je psychologische zelf, 
maar ook waarom je je bij sommige mensen goed thuis voelt 
en je je aan sommige mensen ergert.In vijf lessen leer je de 
eerste vaardigheden om te werken met het enneagram. 
5 donderdagen 19.30-21.30 uur
datum 5-12-19-26 okt, 2 nov
o.l.v. Joke Stapper 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

27. DE HALLEN EN DE BELLAMYBUURT 
 IN AMSTERDAM

De hallen van de voormalige tramremise zijn in fases ge-
bouwd tussen 1901 en 1928 en werden door het gemeente-
lijke vervoersbedrijf tot 1996 gebruikt. In de jaren erna heeft 
Architectenbureau J. van Stigt samen met de toekomstige 
gebruikers en de buurt een plan gemaakt voor dit Rijksmonu-
ment. De levensader van de Hallen is de prachtige Passage, 
de verbinding tussen de Bilderdijkkade en de Ten Katemarkt. 
In de Passage worden markten en exposities gehouden en 
bevinden zich ook de entrees van 
bijna alle gebruikers zoals de 
bibliotheek en de Foodhal-
len. Naast de bibliotheek 
liggen de Filmhallen. In 
een van de negen za-
len is het prachtige 
Art-Deco interieur van 
de oude Parisienzaal, 
uit het Filmmuseum in 
het Vondelpark, terug-
geplaatst. Tijdens de-
ze ochtend worden de 
Hallen en de buurt rond 
dit monumentale complex 
bezocht.
1 dinsdag 11.00-13.00 uur
datum 10 oktober
o.l.v. Wendeline Dijkman
verzamelen Passage 47, A’dam, ter hoogte van 
 leescafé Belcampo/de bibliotheek
cursuskosten € 12,-

01. FITNESS EN MEER

Wil je fi tter en daarnaast ook sterker worden in al je dagelijk-
se bewegingen? Wil je naast het versterken van je lichaam 
ook een beter algemeen gevoel krijgen? Train je liever in 
groepsverband dan alleen? Dan is deze cursus de ideale 
stap voor jou. Een cyclus waarbij de huidige conditie en leef-
tijd geen rol speelt en door het lage instapniveau ook voor ie-
dereen toegankelijk is. In deze cursus staan een aantal spier-
groepen centraal, zoals de been- en rugspieren, waarbij er 
gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maximaal 
resultaat te halen. Laat je inspireren door de veelzijdige oefe-
ningen die ook nog eens gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. 
Het is nooit te laat om te beginnen.
14 maandagen 20.15-21.30 uur 
datum 11-18-25 sep, 2-9-16-23-30 okt, 
 6-13-20-27 nov, 4-11 dec
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 98,-

02. YOGA

In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefe-
ningen soepel gehouden. Massage wordt toegepast waar dit 
nodig is. Ieder naar eigen mogelijkheden zonder te moeten 
presteren. Je leert om je te concentreren en om evenwicht te 
scheppen tussen lichaam en geest.
13 dinsdagen 10.00-11.00 uur
datum 12-19-26 sep, 3-10-24-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 5-12 dec
o.l.v. Mariette Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

03. HEALTH QIGONG (GEVORDERDEN)

Health Qigong-een eenvoudige manier van bewegen. Dit is 
een vervolg op de cursus voor beginners. Heb je deze sport 
al eerder gedaan, of wil je graag in deze gevorderdengroep 
instromen, overleg dan op de Cursusmarkt met de docent.
12 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-18-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

04. HEALTH QIGONG (BEGINNERS)

Health Qigong-een eenvoudige manier van bewegen. De 
Daoyin Yangsheng Gong oefeningen zijn o.a. gebaseerd op 
theorieën uit de hedendaagse westerse geneeskunde. Ze 
zijn bedoeld om preventief en curatief bepaalde ziektepatro-
nen te voorkomen of te verzachten. Wetenschappelijke tes-
ten uitgevoerd in China wijzen op positieve effecten bij veel 
van de beoefenaars.
12 woensdagen 20.15-21.15 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-18-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

05.  CESAEROBICS

Voorkom klachten door verantwoord sporten. Cesaerobics is 
een sportles op vrolijke muziek, gebaseerd op Oefenthera-
pie Cesaer. Deze therapie richt zich op het voorkomen van 
klachten die veroorzaakt worden door een incorrecte houding 
of verkeerd bewegen. Het accent in de lessen ligt op het juist 
uitvoeren van oefeningen en op een juiste manier van bewe-
gen. De les bestaat uit grondoefeningen, houdingsbewust-
wording, stretchen. Het resultaat is dat klachten verminderen 
door versterking van het spiercorset en door een aanzienlijke 
verbetering van je houding. Er wordt fl ink gewerkt in een leu-
ke en ontspannen sfeer. Vooral zeer geschikt voor mensen 
met nek/schouderklachten en/of lage rugklachten.
10 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

PROGRAMMA CURSUSPROJECT NAJAAR 2017
 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT U OP DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

CURSUSMARKT VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017 
VAN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur start 
de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree zullen 
volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

ZO SCHRIJFT U IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een 
éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw (IBAN)bankrekening- en telefoonnummer en 
liefst ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!

Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in te 
vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op de 
cursusmarkt wordt uitgereikt. Beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.

Na de cursusmarkt:
 Bij de servicepunten in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend door het invullen van de 

 éénmalige machtiging.
 Via internet door het invullen, ondertekenen en per post opsturen van het inschrijvingsformulier 

 op de website: www.cursusproject.nl. 
 Het is ook mogelijk het ondertekende formulier te scannen en vervolgens via e-mail toe te sturen.

Let op:
 De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via servicepunt of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe 

 deelname worden geannuleerd. 
 IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso. 

CONTACTPERSONEN
Auwert Dekker tel. 0297-261849 e-mail: registratie@cursusproject.nl
Petra Meijnders tel. 0297-261394 e-mail: petrameijnders@casema.nl

Informatie over het Cursusproject en het 
cursusprogramma is ook beschikbaar 
op de website:

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

6. RELAXERCISE

Relaxercise: Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Een 
bewegingsles met inspirerende onderdelen uit de Tai Chi, yo-
ga, mindfulness en stretching. Deze harmonieuze combina-
tie, waarbij de ademhaling centraal staat en de rustgevende 
muziek, zorgen ervoor dat je een weldadige ontspanning van 
lichaam en geest gaat ervaren. In deze les waar rustig en be-
wust wordt bewogen is er ook aandacht voor het versterken 
en stretchen van spieren en het soepel houden van gewrich-
ten wat ten goede komt aan je evenwicht. De les wordt afge-
sloten met een geleide ontspanning waardoor je leert om via 
ademhaling en ontspanning te komen tot zowel lichamelijke 
als geestelijke rust. Ook geschikt voor mensen met een mil-
de vorm van een chronische aandoening.
10 woensdagen 20.00-21.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

07. WANDELING JAC. P. THIJSSEPARK

Dwalen door betoverend heemgroen-dat kan in het rijksmo-
nument, het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. Al wande-
lend met de gids krijgt u een schat aan informatie over bo-
men en planten, de geschiedenis en de naamgever van dit 
beroemde park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het 
klein heksenkruid en het grasklokje. En ook planten die men 
nauwelijks meer in het wild aantreft vindt u hier nog volop. De 
medewerkers zijn continue bezig de natuur te “sturen”. De 
boomkruinen van het 75 jaar oude park groeien steeds meer 
naar elkaar, maar alle planten willen graag licht krijgen. Kom 
genieten van de romantische en prachtige tuinkamers van dit 
kleurrijke “betoverende” park.
1 woensdag 14.00-16.00 uur
datum 13 september
o.l.v. Walter Busse
verzamelen ingang van het park op de 
 Bernhardlaan naast huisnr 8 in A’veen
cursuskosten € 7,-

08. ZUMBA

Zumba is al langer een activiteit bij het Cursusproject. Op 
o.a. Latijns-Amerikaanse muziek wordt er bewogen. Staps-
gewijs worden de dansbewegingen uitgelegd en herhaald. 
Aan het einde ontstaat er een euforie waar velen voor terug-
komen. Durf te bewegen.
12 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7 dec 
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

09. TELLINGTON  
TTOUCH

Tellington TTouch is een tech-
niek die zich richt op “ongewone”, 
niet-dagelijkse aanrakingen en 
bewegingen die dieren (en men-
sen) helpen te ontspannen, meer 
lichaamsbewustzijn te geven en fy-
siek en emotioneel in balans te zijn. 
Hoe je fysiek in je vel zit heeft direct in-
vloed op hoe je je emotioneel voelt en daarmee op hoe je 
je gedraagt. Een dier of mens met een zachte, soepele li-
chaamshouding zal zich prettiger voelen en zich dus ook an-
ders gedragen dan een dier of mens met veel spanning in het 
lichaam. Die spanning kan een gevolg zijn van pijn of juist 
pijn opwekken. Bij TTouch proberen we met behulp van di-
verse technieken de spanning in het lichaam op een zach-
te manier weg te nemen of te verminderen en zo invloed uit 
te oefenen op emoties en ongewenste gedragspatronen te 
doorbreken. De docente zorgt dat je thuis direct aan de slag 
kunt met de basistechnieken en geeft inzicht in alle mogelijk-
heden van deze bijzondere methode. Zie ook www.gevoels-
dier.nl.
1 donderdag 19.30-21.30 uur
datum 14 september
o.l.v.  Danielle Dessauvagie
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

10. UTRECHT WANDELING: 
 “HET JAAR VAN 
 DE STIJL”

100 jaar geleden introdu-
ceerde Theo van Does-
burg De Stijl. Eerst met 
een tijdschrift en later 
werd het een kunstbe-
weging. De leden van 
deze beweging wilden 
de kunst radicaal her-
vormen. Die belangrij-
ke Utrechtse leden waren 
Mondriaan (Amersfoort), 
Rietveld en Van Doesburg. 
De wandeling start op het Dom-
plein waar de oude stijl nog heel duidelijk zichtbaar is. Ver-
volgens gaat de wandeling verder langs mooie gebouwen en 
voorbeelden van Postmodernisme, De Amsterdamse school, 
Rietveld, Art Deco en Jugendstil. Kortom: een wandeling 
langs diverse stijlen.
1 zondag 14.00-15.30 uur
datum 17 september
o.l.v. Gilde Utrecht 
verzamelen Domplein, Utrecht (voor Toerist info)
cursuskosten € 7,-

11. VERVALLEN

12. GEZOND GEWICHT 

Een paar pondjes minder op de weegschaal. Wie wil dit nu 
niet? Deze cursus is geschikt voor iedereen. De bedoeling 
is dat je geen honger hoeft te leiden, want eten is vooral ook 
iets wat je moet doen en waarvan je geniet. Maar je moet er 
wel mee aan het werk en andere gezonde keuzes gaan ma-
ken. Dus hup aan de slag, geen honger, maar net even min-
der. Onder begeleiding en met een aantal weetjes, tips, ad-
viezen, boek en werkboek van Corrie Pothuizen. 
6 dinsdagen 20.00-21.30 uur
datum 19-26 sep, 3-10-24-31 okt.
o.l.v. Corrie Pothuizen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 42,-
materiaalkosten € 12,70

13. BUIKDANSEN VOOR BEGINNERS

In deze lessen leer je de basisbeginselen van het buikdan-
sen. Buikdansen is uitermate geschikt voor vrouwen met o.a. 
nek- en rugproblemen of bekkeninstabiliteit. De grote variatie 
aan bewegingen maken je lichaam soepel, sterk en fi t. Buik-
dansen is geschikt voor dames van alle leeftijden en wordt 
tevens aangeraden door fysiotherapeuten. Tijdens het buik-
dansen isoleer je de bewegingen en gebruik je alle spieren. 
Op deze manier maak je op een gecontroleerde manier je li-
chaam soepel en fi t. Wil je je conditie verbeteren, dan is buik-
dansen ook de perfecte manier om dit voor elkaar te krijgen. 
Een blote buik is absoluut niet noodzakelijk om goed voor de 
dag te komen als buikdanseres. De sfeer gedurende de les-
sen is ontspannen en gezellig. Er wordt veel gelachen.
8 woensdagen 19.30-20.30 uur
datum 20-27 sep, 4-11-18-25 okt, 1-8 nov
o.l.v. Sietske van der Bijl 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-

14. HISTORISCHE WANDELING DOOR 
 DE KERN VAN BREUKELEN

Wie was Engel de Ruyter ook alweer? Waar heb ik de toren 
op het pand op de Straatweg tegenover de Rabobank eer-
der gezien? En wat betekent die posthoorn erop eigenlijk? 
Op deze en andere vragen gaan wij in als we wandelen door 
de historische kern van Breukelen. We wandelen ongeveer 
2 uur en pauzeren even voor een kopje koffi e, voor eigen re-
kening, op een zonnig terrasje. We beëindigen onze wande-
ling in de Pauluskerk, een vroeg 20ste-eeuws monument, en 
kunnen daar een tentoonstelling bekijken.
1 donderdag 10.00-12.15 uur
datum 21 september
o.l.v. M.W. van Dijk-Witjas 
verzamelen Ingang “Boom en Bosch”, 
 Markt 13, Breukelen
cursuskosten € 7,-

15. VAN TWEE WALLETJES 
 ETEN IN 
 AMSTERDAM

Sinds mensenheugenis is 
prostitutie met Amsterdam 
verbonden. Vroeger en nu, 
niemand wil prostitutie. 
Waarom werd en wordt het 
gedoogd en gelegaliseerd? 
Wat zijn de achterliggende 
problemen van Amsterdam 
met prostitutie? En hoe denkt 
Amsterdam deze aan te pakken 
en op te lossen? Waar zijn blonde 
Mien en haring Arie gebleven? Je hoort eindelijk het gehele 
verhaal van De Wallen tijdens deze interessante stadswan-
deling.
1 donderdag 13.30-15.30 uur
datum 21 september
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen voor restaurant Loetje op het 
 Stationsplein (naast het CS) te A’dam
cursuskosten € 10,-

16. MINDFULNESS TRAINING

We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind van 
de cursus weet je wat mindfulness inhoudt en kan je het zelf-
standig uitvoeren. Mindfulness is stressreducerend en ge-
zondheidsbevorderend. Deze cursus is ook interessant voor 
mensen die al bekend zijn met mindfulness.
4 vrijdagen 19.30-21.00 uur
datum 22-29 sep, 6-13 okt
o.l.v. Hanneke Koudstaal
plaats J-sports, Industrieweg 27, Mijdrecht.
cursuskosten € 28,-

17.  ‘STILTECONCERT’

Tijdens een ‘stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ontspannen 
door je over te geven aan de klanken van de klankschalen 
die door je heen spoelen. Samen met de klanken kun je tot 
een diepe stilte in jezelf komen. De Tibetaanse klankscha-
len hebben een diepe aardeklank en resonantie. De kristal-
len klankschalen hebben klanken die met hun fi jne trilling 
openen en schonen. Zowel de Tibetaanse als de kristallen 
klankschalen hebben een helende werking. Hun diepgaan-
de resonantie brengt je lichaam in trilling en doordringt ook 
je energetische lagen zodat wat geblokkeerd is aangeraakt 
en losgetrild kan worden. Naast de klankschalen wordt er ge-
bruik gemaakt van Koshigongs- kleine houten windharpjes 
met ijle, betoverende klanken. Kom je laten verrassen door 
de helende klanken van de klankschalen.
1 vrijdag 20.00-21.30 uur 
datum 22 september
o.l.v. Carla van Baarsen
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

18. STERRENKUNDE 

De cursus is bedoeld voor een ieder die nieuwsgierig is naar 
de werelden boven onze hoofden. Voorkennis is niet direct 
nodig, de lessen bestaan uit een powerpoint presentatie met 
aanvullende DVD. Zo nodig worden belangrijke actuele ster-
renkundige gebeurtenissen ingepast. Onderwerpen die o.a. 
aan de orde komen zijn: water en ijs in het zonnestelsel; at-
mosfeer ook bij andere planeten; Milankovich en de ijstijden; 
tijdrekening; Io en Titan, 2 aparte manen; supernova’s; de 
oerknal en de dreiging uit de kosmos. Na elke avond ontvang 
je per e-mail een samenvatting.
8 maandagen 20.00-22.00 uur
datum 25 sep, 2-9-16-23-30 okt, 6 -13 nov.
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-

19. FOTOGRAFIE

In 8 avonden leer je: hoe je toestel werkt. Wat doen al die 
knoppen, functies en programma’s? Wat kan je zelf instel-
len en waarom. Hoe je betere en mooiere foto’s kan maken, 
door inhoud, compositie en presentatie. Hoe je je foto’s kan 
verbeteren of bewerken door gebruik van basale computer 
bewerking. Er zijn ook foto-opdrachten met opbouwende kri-
tiek over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel 
De Haar gepland. Doelgroep: Iedereen die meer uit de ca-
mera wil halen en fotocompositie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzetten van foto’s van de came-
ra naar de pc.
8 dinsdagen 26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-28 nov: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 4 nov: 10.00-12.30 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,- + entree De Haar of MJK

20. POOLEXPEDITIE KNMI IN 1882

De barre overwintering van Heemskerck en Barentsz in het 
behouden huis op Nova Zembla van 1596/1597zit in het col-
lectieve geheugen van Nederland. Dat bijna 300 jaar later 
een Nederlandse expeditie een vergelijkbaar avontuur mee-
maakte is bijna vergeten. Maar in de zomer van 1882 ver-
trok een expeditieschip met 10 Nederlandse leden vanuit 
Amsterdam naar Noord-Siberië voor onderzoek. Vol goede 
moed gingen ze op pad, een ijzingwekkend en bizar avon-
tuur tegemoet. Na een moeizame terugtocht kwamen ze in 
de herfst van 1883 terug in Nederland en werden daar als 
helden ontvangen. Heel veel over deze expeditie is bewaard 
gebleven. Tijdens deze lezing laat de docent veel prachtig 
materiaal zien.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 27 september
o.l.v. Kees Dekker
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

21. ITALIAANS VOOR 
 LICHT-GEVORDERDEN

Deze cursus is een vervolg op de cursus Italiaans voor be-
ginners. Als je niet aan die cursus hebt deelgenomen maar 
al wel wat Italiaans spreekt, overleg dan op de Cursusmarkt 
met de docent of deze cursus geschikt voor je is. Tijdens de 
laatste les wordt een Italiaanse fi lm vertoond.
12 donderdagen 19.30-21.15 uur
datum 28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7-14 dec.
o.l.v. Luigi Rolfi ni
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-
materiaalkosten € 2,50 


