Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen – Februari 2020

Beste lezer,
Je hebt ze vast ook al gezien de sneeuwklokjes!!!! Wat ontzettend vroeg dit jaar.
Het bestuur van het cursusproject begint ook een beetje de lentekriebels te krijgen.
Wij zijn net weer begonnen met de aanzet voor een nieuw najaarsprogramma. Dit is
altijd weer een klusje, maar het gaat ons lukken om je begin september weer een
gevarieerd cursus programma aan te bieden. Wij hebben alweer genoeg ideeën en als jij
een leuk idee hebt, laat ons dit weten. Wie weet kunnen wij dit opnemen in ons
programma.
Er is gereageerd op onze noodkreet en hierdoor hebben wij ons bestuur kunnen
uitbreiden met 3 bestuursleden.
Roos Schoemaker wordt 1 van onze nieuwe bestuursleden.
Roos heeft al heel wat ervaring met vrijwilligerswerk. Zij heeft heel veel zin om in ons
team te komen. Tijdens de eerste vergadering kwam zij al met een enkele leuke ideeën
voor het najaarsprogramma.
Ook Sandra Meessen komt in ons team. Sandra heeft ook al veel ervaringen opgedaan
in verschillende organisaties. Sandra kwam ook al met nuttige ideeën, tijdens haar
eerste vergadering van het cursusproject.
Annelies Voorneveld heeft zich ook aangemeld en komt op de eerst volgende
vergadering proefdraaien.
Wij zijn reuze blij met deze dames.

Belangrijke mededeling, de tijd van de rondleiding DNB is veranderd!!
Veranderding van de middag naar de ochtend!!! En er zijn nog plaatsen beschikbaar
voor deze rondleiding.
31. Rondleiding DNB Bezoekerscentrum
Beleef de wereld van geld, goud en economie. Wil je voelen hoe zwaar een goudstaaf
is? Zien hoe een pinautomaat van binnen werkt? Of plaatsnemen op de stoel van
DNB-president Klaas Knot en de rente bepalen of de koopkracht sturen? Het DNB
Bezoekerscentrum is er voor iedereen vanaf 16 jaar, die meer wil weten over het
werk van De Nederlandsche Bank (DNB) en wat dit betekent voor mensen in hun
dagelijks leven. Je maakt er op een leuke en interactieve manier kennis met de
fascinerende wereld van geld, goud en economie.
Op dinsdagochtend op 24 maart, tijd nu van 10.00 – 12.00. O.l.v. Gids DNB
locatie, DNB Bezoekerscentrum, Sarphatistraat 1, Amsterdam. Cursuskosten € 7,00.

Op dit moment, hebben wij nog plaats op de onderstaande cursussen. Dus
schrijf je snel in!

25. Astrologie, wat kun je ermee?
Een kijkje in de keuken van de astroloog. Wat heb je aan astrologie? Wat doet een
astroloog? Wat kan een astroloog je vertellen en wat heb je eraan? Waar komt het
vandaan? Waarom is een horoscooprubriek of astro-TV niet hetzelfde? In een lezing
van circa anderhalf uur word je meegenomen voor een kijkje in de keuken van een
astroloog. Ontdek wat een horoscoop over jou vertelt. De lezing is ook zonder kennis
van astrologie te volgen. 1 maandagavond op 16 maart van 19.30 – 22.00, O.l.v Carla
van Asperen. Locatie, De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Cursuskosten € 32,50 (incl.
materiaalkosten)

30. Mixed Media
Ofwel, gemengde technieken. Wat is dat nou eigenlijk? En hoe pas je dat toe? In 3
lessen ga je dat uitvinden door allerlei (kunstenaars-) materialen door elkaar heen te
gebruiken. Want bij aquarelverf mag je best ook een fineliner gebruiken en je
oliepastel en een krijtje. En over gouacheverf heen kun je dat ook best doen. En iets
in je werk plakken is ook leuk, of tekenen met een marker kan ook heel mooi
uitpakken. Kortom, lekker spelen door allerlei verschillende materialen te mengen. 3x

dinsdagochtend op 24 – 31 maart, 7 april van 10.00 – 12.00, O.l.v. Resi van Zijl.
Locatie, Energieweg 12, Mijdrecht. Cursuskosten € 51,00 (incl. materiaalkosten).

34. 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. Bij de cursus is een foto-excursie naar
Kasteel de Haar om onder begeleiding in de praktijk te fotograferen. Doelgroep:
Iedereen die meer uit de camera wil halen en fotocomposities wil gaan toepassen.
Voorkennis: bekend met het overzetten van foto's van de camera naar de PC. 8x
woensdagavond van 20.00 – 22.00 en 1 zaterdagmiddag van 10.00 – 12.30 op 1-8-1522 april, 6-13-27 mei, 10 juni / 9 mei. O.l.v. Jan van Veen, locatie, De Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen / Excursie; Kasteel de Haar, Haarzuilens. Cursuskosten € 72,50 (incl.

materiaalkosten). Entree de Haar of MJK. Meenemen Camera en eventueel de
handleiding.

35. Rondleiding Westergasfabriek
In Amsterdam-West ligt het Cultuurpark Westergasfabriek, waar van
1885 tot 1959 uit cokes stadsgas werd geproduceerd. In 1992 kwam het
terrein in handen van stadsdeel Westerpark (sinds mei 2010 stadsdeel West).
Besloten werd de gebouwen een culturele bestemming te geven. De
industriële monumenten, zoals het Regulateurshuis (het onderkomen van De
Bakkerswinkel) en het Ketelhuis (nu bioscoop), zijn gerenoveerd. De grote
gashouder wordt gebruikt voor tijdelijke evenementen. Het park, van de hand
van Kathryn Gustafson, is in het najaar van 2003 geopend en sindsdien
genieten de Amsterdammers van het groen, de koffie en de culturele
evenementen in het park. 1 donderdagmiddag op 2 april van 13.30 – 15.00.
O.l.v. de gebouwengids Wendeline Dijkman. Verzamelen; bij Conscious Hotel
Westerpark, Haarlemmerweg 10, Amsterdam. Cursuskosten; € 14,50.
Hoe nu in te schrijven, dit vind je op onze website.
Hier vind je ook ons gehele cursusaanbod van dit voorjaar terug en je ziet
ook welke cursussen er nog plaats hebben.

Hieronder 1 workshop en een cursus die alweer plaats gevonden hebben.
Deze workshop werd op 30 januari gegeven.
Vogeltje op boomstam.
10 dames hadden zich voor deze inmiddels wel populaire workshop
ingeschreven. Om 9.00 uur werden deze enthousiast dames ontvangen en

gingen direct aan de slag. Met klei het vogeltje maken, daarna uitzoeken
waar je het vogeltje op wilt laten zitten, op wat voor een boomstammetje.
Daarna verven in een brons look. Wat een prachtige creaties, allen met
dezelfde basis begonnen en hoe leuk allemaal zo verschillend. Een groep met
zeer enthousiaste dames die blij waren met hun eindresultaat. Een
geslaagde ochtend van het cursusproject. De workshop werd gegeven onder
leiding van Juliette Schriek.
Zie hieronder het resultaat.

De cursus aquarel plezier ging al op 22 januari van start.
Onder leiding van Resi van Zijl, leer je in 4 ochtenden te spelen met
aquarelverf en te ontdekken wat de mogelijkheden hiervan zijn en nog
belangrijker wat je eigen stijl is. De resultaten zijn hier van ook weer
bijzonder verrassend.
Daarnaast hadden de cursisten het ook nog eens bijzonder gezellig onder
elkaar.

In het najaar kan je ook van de partij zijn, Resi geeft dan weer een cursus
over aquarelleren.

