Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen – maart 2018

Het cursusproject De Ronde Venen is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Als bestuurslid begeleid je een aantal cursussen, onderhoud je de contacten met
de docent en treed je op als vertegenwoordiger van het Cursusproject.
Je doet dit binnen een team van collega-vrijwilligers, dat ca. 8x per jaar
bijeenkomt.
Tevens zijn we op zoek naar iemand die de publiciteit wil verzorgen. Dit betreft
het maken van de nieuwsbrief en het opstellen van cursusaankondigingen in de
plaatselijke bladen.
Iets voor jou? Neem dan contact op met Ellen Stange (voorzitter) telefoon: 0613100901 e-mail: ellenstangehaan@ziggo.nl

Cursus 14, Macramé
De cursus Macramé is al een tijdje geleden afgelopen, maar hieronder een aantal foto’s met
het eindresultaat

Dank je wel Elise voor de foto’s

Cursus 17, Schik met bollen
Op maandag 26 februari jl. was er de workshop “Schik met bollen”. Een aantal van de
prachtige stukken ziet u hieronder.

Dank je wel Gon voor de foto’s
Cursus 23, Tekenen met houtskool en pen
Dit was een hele leuke workshop om je eigen tekentalent te ontdekken. Je bent verrast over
je eigen kunnen. Door de begeleiding van de docent die ons van tips en tricks voorzag
werden er ware kunstwerkjes gemaakt.
Tevens was dit de laatste workshop van onze docent Annie Overbeeke, na vele jaren de
vaste docent te zijn geweest voor het cursusproject heeft zij besloten hiermee te stoppen.
Tijd voor andere uitdagingen. Wij wensen haar heel veel succes toe.

Dank je wel Ellen voor je bijdrage

Cursus 27, Instock: Duurzaam, lekker en gezellig!

Verslag van cursus 27 op 14 maart bij Instock, helemaal in de Czaar Peterstraat te
Amsterdam. Hoe kom ik daar ? Heel simpel met vrienden in de auto via de A2 en A10 naar
P&R Zeeburg, dan 5 min met tram 26, onder een tunnel door loop je recht de Cz.Peterstraat
in.
Na de koffie kregen we het “Instock-verhaal “te horen:
omdat A.H.winkels zoveel (30%) groente ,fruit, brood enz.
overhouden, haalt Instock dat iedere ochtend gratis op .
De kok bedenkt iedere dag wat hij van de oogst kan maken .
Wij - 10 Rondeveners -kregen een plankje met warme
exotische balletjes, gazpacho,brood,hoekje pannenkoek,
sausjes ,browny met verse sap van sinaasappel en ananas.
Voor sommigen was het wel een beetje veel!
We proefden ook het heerlijke pieper-en bammetjesbier dat noch naar aardappel noch naar
oud brood smaakt.

Dank u wel mevrouw Van Veen voor uw bijdrage.
Cursus 33, VOC en de gouden eeuw in Amsterdam
Een geweldig interessante wandeling, de gids nam ons
mee terug in de geschiedenis van de VOC. Ook volgenden
wij het spoor van de oude zeelieden die toen na jaren op
zee te zijn geweest aan wal kwamen en hun weg baanden
naar de kerk, naar het VOC betaalkantoor en dan de stad
in te gaan en te genieten. Na ongeveer 6 weken was men
door het loon heen en meldden zij zich vervolgens weer
op 1 van de vele schepen aan.

Dank je wel Ellen voor je bijdrage.

Op deze cursussen kunt u zich nog inschrijven

Cursus 45, Rondleiding Pinetum Hilversum, 1 dinsdag, 15 mei van 14:00-15:15 uur
In 1909 liet Blijdenstein een Pinetum in Engelse landschapsstijl ontwerpen door tuinarchitect
Hendrik Copijn. Blijdenstein bleef intensief contact houden met Kew Gardens en zaden en
bomen uitwisselen. Zijn doel was een zo compleet mogelijke coniferencollectie tot stand te
brengen. Een Pinetum is een botanische tuin die gespecialiseerd is in naaktzadigen. De
meest bekende naaktzadigen zijn de coniferen met onder meer de den, jeneverbes en de
Taxus. Wereldwijd zijn er ongeveer 1000 soorten naaktzadigen, waarvan het Pinetum er
bijna vierhonderd bezit uit zowel de gematigde streken als de tropen en subtropen. Het
Pinetum biedt een thuis aan een keur van met uitsterven bedreigde soorten, maar ook de
'gewonere' bomen uit onze tuinen treffen we er aan. Op de rode lijst worden tweeënzestig
zeer ernstig bedreigde soorten naaktzadigen aangegeven; hiervan heeft het Pinetum er
veertien in de collectie. Behalve naaktzadigen heeft het Pinetum een belangrijke collectie
rododendrons en vele soorten varens.

Cursus 46, Architectuurrondleiding door het Betondorp, 1 donderdag 17 mei van 11:0013:00 uur
We vertellen over de stedenbouwkundige achtergrond van het Betondorp, over de tuinstaden tuindorp beweging, over het hoe en waarom van de betonexperimenten en over de
betrokken architecten. Hoe Betondorp zich ontwikkelde tot in onze tijd. En natuurlijk ook
meer over Johan Cruijff en Gerard Reve, die hier sporen achterlieten. En dan is er nog het
bizarre verhaal van Jo en Co Mulder, architecten uit de jaren 20 en 30.

Alle informatie over de cursussen en inschrijven vindt u op de website
www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

