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Vorige week vrijdag 6 september, was er weer een Cursusmarkt in De Boei. De eerste
belangstellende waren om 18:00 uur aanwezig om een volgnummertje in ontvangst te
nemen. Daarna werd bij één van de registratietafels gecontroleerd of de persoonlijke
gegevens in de cursistenregistratie voorkwamen. Indien nodig werden deze aangepast
of ingevoerd. Na deze controle kreeg je een inschrijfformulier overhandigd waarop de
persoonlijke gegevens waren afgedrukt en waarin ruimte was voor het inschrijven op de
diverse cursussen. Er werd onder het genot van een kopje koffie gezellig
gediscussieerd welke cursussen er wel of niet leuk waren om op in te schrijven.
Om 19:30 uur was het zover: Ellen Stange, onze voorzitter, opende de cursusmarkt. De
bezoekers werden in groepjes van tien op de markt op volgnummer toegelaten zodat
het voor iedereen rustig en overzichtelijk bleef.
Zoals altijd was het druk en gezellig. De aanwezige docenten hadden hun tafels leuk
aangekleed met informatie over hun cursussen. Ook waren er veel mooie voorbeelden
te zien van wat men op de diverse creatieve cursussen kon maken.
Er werd goed ingeschreven op de 50 aangeboden cursussen.
Op de markt zelf en het weekend erna, werd er 565 keer ingeschreven op de diverse
cursussen.
En er kan nog steeds ingeschreven worden, een aantal cursussen zitten aan een
maximum aantal cursisten, maar nog niet allemaal. Op de volgende cursussen die al
snel van start gaan kunt u zich nog inschrijven;

*****************************************************************************

15. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf: “COMMUNICATIE”
2 cursusavonden waarin je je gaat verdiepen in de communicatie aan de hand van De
Platina Regel. Krijg een goede relatie met partner, familie en collega's door de
communicatiestijl van de ander te kennen. Je hoeft voor deze cursus geen kennis te
hebben van het instrument. Je maakt er kennis mee en doet enkele oefeningen. Wat
nodig is om deel te nemen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid en behoefte aan
zelfontwikkeling.
2 dinsdagavonden van 19.30 – 21.30 op 1 en 15 oktober.
Docent; Joke Stapper. Plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Cursuskosten: € 14,00

19. 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 presentatie? Hoe kan je je foto’s
verbeteren of bewerken door gebruik van basale computerbewerking? Er zijn
ook foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je resultaten. Er wordt een
“fotosafari” naar Kasteel De Haar gepland.
Doelgroep: iedereen die meer uit de camera wil halen en fotocompositie wil
gaan toepassen. Voorkennis: bekend met het overzetten van foto’s van de
camera naar de PC.
8 woensdagavonden van 20.00 - 22.00 en 1 zaterdagochtend 10.00 – 12.30 uur
Data; 2 – 9 – 16 - 30 okt 6 – 13 - 20 nov 4 dec en 2 nov
Docent; Jan van Veen. Plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
Safari: Kasteel de Haar, Haarzuilens.
Cursuskosten; € 63,00 Materiaalkosten; € 9,00 / entree De Haar of MJK
Meenemen; Camera en eventueel de handleiding.

20. Wandeling VOC en Gouden Eeuw in Amsterdam
Het is de Zeventiende Eeuw. Nederland wordt rijker en rijker. Wij maken een
bloeiperiode door op het gebied van handel, wetenschap en kunsten. Ook wat
betreft haar politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in
de wereld een vooraanstaande positie in. Het heeft echter weinig gescheeld of
er zou helemaal geen Gouden Eeuw zijn geweest. Hoe zit dat? Je volgt het
spoor terug en geniet van de verborgen plekjes van Amsterdam: o.a. de
Schreierstoren, De Waag, VOC betaalkantoor en het pakhuis van de WIC.

Donderdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur op 3 oktober
Gids; Peter van Ruijven
Verzamelen: bij de Schreierstoren, op de hoek van de Prins Hendrikkade 94.
Kosten; € 11,00

21. Wandeling: Bij ons in de Jordaan
De Jordaan is van oudsher de volkswijk van Amsterdam. Hoe kwam dat??
Wat is de Boldootkar en waarom ging niemand naar het Café? Wie woonden
er vroeger en wie wonen er nu? Waar liggen de verborgen hofjes? Een
ontdekkingstocht door de Jordaan.
Donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur op 3 oktober
Gids; Peter van Ruijven
Verzamelen: Bij de Westertoren Prinsengracht 279 (bij het beeldje van Anne
Frank).
Kosten; € 11,00

25 Sterrenkunde
Na de grote belangstelling voor de cursussen van het afgelopen seizoen
wordt de sterrenkunde in oktober/november weer vervolgd. De onderwerpen
zijn, onder voorbehoud van plotselinge spannende ontwikkelingen; Pluto,
Vesta en Ceres, Asteroïden Ryugu en Bennu, Milancovich en de IJstijden,
het Zonneminimum, Rusteloze Aarde, Saturnus en Zwaartekrachtgolven. De
cursus is bedoeld voor zowel belangstellende beginners als door de wol
geverfde gevorderden. Je ontvangt na iedere avond een e-mail met de
samenvatting.
8 maandagavonden van 20.00 – 22.00 uur op 7 – 14 – 21 – 28 oktober,
4 – 11 – 18 – 25 november.
Docent; Maarten Breggeman
Locatie; De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
Cursuskosten; € 56,00

Alle informatie over de overige cursussen en inschrijven vind je op de
website Cursusproject de Ronde Venen
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Vacatures:
Wij zijn 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 de Ronde Venen.
Je doet dit binnen een team van enthousiaste 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: 06-13100901 e-mail: ellenstangehaan@ziggo.nl

