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

START INSCHRIJVING!
WOENSDAG 12 JANUARI

Vanaf 8.00 uur op deze dag is het inschrijffor-
mulier op de website beschikbaar.

De gebruikelijke cursusmarkt is helaas niet 
mogelijk, maar op 12 januari van 14.00-16.00 
uur is Agnes Blokker (tel. 0297-582482) tele-
fonisch bereikbaar om zo nodig te helpen bij 
het inschrijven.

Coronabeleid
Het Cursusproject en De Boei doen er alles 
aan om de samenkomsten veilig te laten zijn. 
Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst 

moet kunnen aantonen dat hij/zij is gevacci-
neerd door het tonen van de QR-code of het 
vaccinatiebewijs. Onderling voldoende af-
stand houden is essentieel en daar zal bij de 
inrichting van de zaal rekening mee worden 
gehouden. Het kan betekenen dat voor een 
cursus het aantal deelnemers beperkt is. On-
danks alle voorzorgsmaatregelen is niet he-
lemaal uit te sluiten dat toch iemand besmet-
telijk (b)lijkt te zijn geweest. De zorgvuldige 
registratie van de deelnemers aan een cursus 
geeft de mogelijkheid om iedereen onmiddel-
lijk op de hoogte te stellen. Zoals De Boei met 
het Cursusproject samenwerkt, zullen wij dat 
ook verwachten van andere partijen die rond-
leidingen of wandelingen verzorgen of over 
een eigen ruimte beschikken.

Inschrijven
Omdat er dit seizoen geen cursusmarkt is, 

kan de inschrijving uitsluitend gebeuren door 
het invullen en opsturen van het inschrijffor-
mulier via e-mail of per post. Het formulier 
vind je op de website: www.cursusproject.
nl. Meer bijzonderheden over het inschrijven 
staan in de inschrijfprocedure op de website.

Contactpersonen
Agnes Blokker, tel. 0297-582482
e-mail: registratie@cursusproject.nl
Petra Meijnders, tel. 06-22911450
e-mail: petrameijnders@casema.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.

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

www.cursusproject.nl

01. MAHJONG 
Velen denken dat Mahjong een spelletje is op de te-
lefoon. Niets is minder waar. Mahjong speel je aan 
een tafel, met 4 spelers en 136 stenen. Mahjong is 
een combinatie van gezelschapsspel, strategie en 
vaardigheden (en een beetje geluk). De basis van 
het spel is het samenstellen van 4 sets van 3 stenen, 
zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk punten. Dit 
exotische spel is al bijna 100 jaar onverminderd po-
pulair in Nederland. Speel of speelde je Mahjong vol-
gens de regels uit de vorige eeuw en ben je benieuwd 
naar de moderne Nederlandse regels? Deze cursus 
is gebaseerd op de moderne Nederlandse spelregels 
(NTS2002).

7 donderdagen:  19.00-22.00 uur
datum: 20-27 jan,3-10-17-24 feb,3 maart 
o.l.v.: Jan Keevel
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 51,00 (incl. materiaalkosten)

02. BRIDGE OPFRISCURSUS
In deze cursus weer 8 nieuwe onderwerpen op het 
gebied van bieden, af- en tegenspel. Iedereen is wel-
kom, enige basiskennis is wel vereist. Aan de orde 
komen o.a. communicatie, naar slem, signaleren, de 
derde man en openingen op 2-niveau. Het oefenen 
en spelplezier staan centraal. Van iedere les krijg je 
een samenvatting van de behandelde en geoefende 
stof.

8 maandagen:  13.30-15.30 uur
datum: 24-31 jan, 7-14-28 feb, 
 7-14-21 maart
o.l.v.: Joop van Delft
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 61,00 (incl. materiaalkosten)

03. ZELFPORTRET
We leven in een tijd waar, mijns inziens, sprake is van 
een hoge mate van zelfbewustzijn. Dat brengt de-
ze tijd ook enigszins met zich mee. We bezitten pro-
fielen en accounts en alles dient voorzien te zijn van 
een foto. Met zo’n profielfoto kun je iets zeggen, daar-
in laat je jezelf zien zoals jij graag gezien wordt. Het 
zelfportret is ook een geliefd genre geworden binnen 
de kunstgeschiedenis. Al in de middeleeuwen, waarin 
er niet gesigneerd werd, zagen we de schilders afge-
beeld op de zijluiken van de altaarstukken. In de zelf-
portretten gaat de kunstenaar een dialoog aan met 
zichzelf, hoe ziet hij zichzelf en hoe wil hij gezien wor-
den? 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 
fascinerend thema, waar zeer veel over te vertellen 
valt.

1 dinsdag: 20.00-21.30 uur
datum: 25 januari.
o.l.v.: Hanneke van Rooijen
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 7,00 

04. 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. Al meer dan 
20 jaar ervaring in het vak “Sporten en bewegen”, 
weet de docent je mee te nemen in de flow waar-
bij plezier voorop staat. Twijfel niet langer en schrijf 
je in.

10 donderdagen: 20.00-21.00 uur
datum: 27 jan, 3-10-17 febr, 
 3-10-17-24-31 maart, 7 april
o.l.v.: Ashna Mungra
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 70,00 

05. 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 
de Stretching. In combinatie met mooie rustgevende 
muziek zal de ademhaling rustiger worden. Het zal lei-
den tot ontspanning en het kalmeren van het zenuw-
stelsel, wat bijdraagt aan lichamelijke en geestelijk 
herstel. Het is mindful bewegen, je wordt innerlijk en 
uiterlijk bewogen. We sluiten liggend af met een gelei-
de ontspanning. Een heerlijke les voor iedereen (met 
of zonder lichamelijke klachten) en met name voor 
diegenen die willen leren hun stress te reduceren.

10 maandagen:  20.00-21.00 uur
datum: 31 jan, 7-14-21 feb, 
 7-14-21-28 maart, 4-11 april
o.l.v.: Karin Verreussel
plaats:  De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten:  € 70,00

06.  QIGONG FLOW 
Qigong Flow is mindfulness in beweging. Het heeft zijn 
wortels in het Taoïsme en maakt gebruik van spiralen-
de, doorgaande en rustige bewegingen, die een helen-
de werking hebben doordat het stagnatie oplost en het 
de doorbloeding van Qi en bloed stimuleert. De adem-
haling wordt gesynchroniseerd met de bewegingen en 
zo draagt het bij aan stressreductie en bewustwording. 
Daarnaast geeft het een boost aan je immuunsysteem. 
Je wordt steeds meer bewust van je eigen lichaam en 
van je plaats in de buitenwereld. Deze les is een ca-
deau voor jezelf en door de rustige aard is het geschikt 
voor iedereen, ook als er sprake is van ziekte.

10 woensdagen:  20.00-21.00 uur
datum: 2-9-16-23 feb, 9-16-23-30 maart, 
 6-13 april
o.l.v.: Karin Verreussel
plaats:  De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten:  € 70,00

07. HET ONTSTAAN VAN 
 DUITSLAND (920-1870)

De geschiedenis van Duitsland is heel speciaal om-
dat het Duitsland zoals we het nu kennen een heel an-
dere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan landen als 
Nederland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Deze 
staten waren al heel vroeg een eenheidsstaat, maar 
het grondgebied van het huidige Duitsland bestond 
voor 1871 uit allerlei kleine staatjes. Het heeft enorm 
lang geduurd voordat een sterke eenheidsstaat ont-
stond. In de lezing wordt vooral ingegaan op de ma-
nier waarop zowel dichters als beeldend kunstenaars 
probeerden de eenheid dichterbij te brengen. Het 
Duitse volkslied, het huidige volkslied van de Euro-
pese Unie, patriottische liederen tegen Napoleon etc. 
zullen in de lezing een hoofdrol innemen.

1 woensdag:  20.00-22.00 uur
datum: 9 februari
o.l.v.: Ad van der Lee
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 10,00

08. AUDIOVISUELE SHOW 
 ARMENIË-GEORGIË

Een rondreis door twee buurlanden, beide met 
een bewogen geschiedenis. Honderd jaar gele-
den werd Armenië getroffen door een genocide 
en beide landen leden onder het Sovjet Regime. 
Nu zijn het onafhankelijke landen. Voor de Armeni-
ers is de Ararat hét teken van overleven omdat de 
ark van Noach op de berg strandde. Twee aposte-
len brachten het christendom en Armenië is er trots 
op dat zij als eerste het christendom als staats-
godsdienst aannam (301). Naast indrukwekken-
de basaltformaties zie je de flora in voorjaarstooi 
en mooie landschappen. Je wandelt door de mo-
dern aandoende hoofdstad Jerevan en ‘s avonds 
zie je de sabeldans van de Armeense componist 
Chatsajatoerian. In Georgië doemen de machti-
ge bergen van de Kaukasus op, kom je in de ge-
boorteplaats van Stalin (met museum), zie je fas-
cinerende grotsteden. In de hoofdstad Tbilisi loop 
je langs oude en moderne architectuur en beleef je 
het aangename stadsleven. 

1 woensdag: 20.00-22.30 uur
datum: 9 februari.
o.l.v.: Henk Butink
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 7,00 

09. FRANS VOOR 
 BEGINNERS

Als je naar het mooie Frankrijk gaat, en vooral Parijs 
gaat bezoeken met de Sacré Coeur, de Eiffeltoren, 
Montmartre en het Bois de Boulogne, dan is het toch 
leuk om een beetje te kunnen communiceren met een 
Fransman of een Française. In deze cursus leer je op 
de juiste manier te praten met behulp van basistheo-
rie. Ook ga je eenvoudige nieuwsberichten en ande-
re teksten lezen.

12 woensdagen: 20.00-21.00 uur
datum: 9-16 feb, 2-9-16-23-30 maart, 
 6-13-20 april, 11-18 mei
o.l.v.: Caroline Stroër 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 108,00

10. UPCYCLEN, EEN NIEUW 
 LEVEN VOOR JE OUDE 
 KLEDING

Upcyclen, een nieuwe functie geven aan gebruik-
te kleding, is goed voor de portemonnee en goed 
voor het milieu. Je kunt denken aan het repareren 
van kleding, maar ook aan het mooier maken of 
zelfs onherkenbaar veranderen. Het jurkje dat niet 
meer past, de spijkerbroek waar je gaten in wilt ma-
ken. Kijk eens goed rond in je kledingkast of in die 
van iemand anders om dat item te vinden waar je 
je eigen stempel op wilt drukken en het zo te ver-
anderen dat het letterlijk bij je past. Voor deze cur-
sus heb je niet alle technische vaardigheden nodig, 
maar vooral creativiteit en zin om aan de slag te 
gaan. Neem je kledingstukken mee en je naaima-
chine, schaar, lapjes stof en garen. Je inspireert el-
kaar, waardoor iedereen tevreden naar huis gaat 
met een of meer kledingstukken, die helemaal bij 
je passen.

3 donderdagen:  19.30-21.30 uur
datum: 10-24 feb, 10 maart
o.l.v.: Joke Stapper
plaats:  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 27,00

11. PALEIS OP DE DAM-1
Als inleiding op het bezoek aan het voormalig Stad-
huis van Amsterdam (thans Paleis) op de Dam wordt 
eerst ingegaan op de geschiedenis van de Dam. De 
Dam was en is nog steeds het middelpunt van Am-
sterdam. Begin van de 13e eeuw lagen hier de Dam-
sluis, de Waag en het voormalige Stadhuis. Waar-
om werd een nieuw Stadhuis gebouwd en de Waag 
afgebroken? Waarom spreken we nu van het Paleis 
op de Dam? Waarom lag de Nieuwe Kerk oorspron-
kelijk niet aan de Dam en nu wel? Al deze vragen 
en nog meer zullen behandeld worden. Vervolgens 
breng je een bezoek aan het Paleis, waar de Vre-
de van Munster en de niet bescheiden trots van Am-
sterdam in de verborgen iconografie tot uitdrukking 
werd gebracht.

1 donderdag: 10 febr: 20.00-22.00 uur
plaats: De Boei, Vinkeveen
1 dinsdag: 15 febr: 14.00-15.30 uur
verzamelen: Ingang Paleis (Damzijde), 
 Amsterdam
o.l.v.: Jean van Tongeren
cursuskosten: € 14,00
entreekosten: entree Paleis of MJK.

12. PALEIS OP DE DAM-2
Zie de informatie bij cursus 11.

1 donderdag: 10 febr: 20.00-22.00 uur
plaats: De Boei, Vinkeveen
1 donderdag: 24 febr: 14.00-15.30 uur
verzamelen: Ingang Paleis (Damzijde), 
 Amsterdam
o.l.v.: Jean van Tongeren
cursuskosten: € 14,00
entreekosten: entree Paleis of MJK.

13. OPFRISCURSUS ENGELS
Hak de knoop door en kom nu je Engels opfrissen 
met deze cursus! Je was het al lang van plan maar 
het kwam er eenvoudig niet van. In deze cursus, voor 
mensen met enige kennis van het Engels, wordt inge-
gaan op de basis en het uitbreiden ervan, zodat je met 
wat meer zelfvertrouwen deze taal kunt spreken. 

12 vrijdagen: 10.00-11.00 uur
datum: 11-18 feb, 4-11-18-25 maart, 
 1-8-15-22-29 april, 13 mei
o.l.v.: Caroline Stroër 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 108,00

14. KENNISMAKEN MET KORTE 
 VERHALEN VERTELLEN

“There’s always room for a story that can transport 
people to other places”. Een uitspraak van J.K. Row-
ling, de schrijfster van de Harry Potter verhalen. Met 
het vertellen van verhalen kun je mensen betoveren 
door het gebruik van je stem en expressie van han-
den, gezicht en je hele lichaam. Verhalen vertellen 
kan in uiteenlopende thema’s zoals natuur, sprook-
jes, spannende verhalen. Leer nu zelf korte verhalen 
vertellen door een ervaren verhalenvertelster en ont-
dek je eigen bron van waaruit je verhalen vertelt in de 
tweede avond.

2 maandagen:  19.30-21.00 uur
datum: 14-28 feb
o.l.v.: Elza Vis
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 18,00
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15. RONDLEIDING 
 SCHEEPVAARTMUSEUM 

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is één van 
de grootste en meest vooraanstaande maritieme col-
lecties ter wereld met circa 400.000 objecten, waaron-
der schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-instru-
menten en wereldkaarten. In een rondleiding door het 
gebouw en langs enkele objecttentoonstellingen hoor 
je alles over het prachtige ‘gouden eeuw’-gebouw 
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: 22 februari
o.l.v.: Gids Scheepvaartmuseum 
plaats: Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten:  € 8,00
entreekosten: entree museum of MJK

16. SCHEEPVAARTMUSEUM: 
 TENTOONSTELLING WILLEM 
 VAN DE VELDE & ZOON

Deze overzichtstentoonstelling neemt je mee in de 
maritieme wereld van de Van de Veldes, Het ‘oorlogs-
correspondentschap’ van vader Willem en zijn zoon 
voert je langs ruwe schetsen, kalme zeegezichten, 
dramatische stormen en monumentale zeeslagen. 
Het is de eerste keer wereldwijd dat er zoveel wer-
ken van beide kunstenaars tegelijkertijd te zien zijn. 
Het werk van vader en zoon behoort tot de top van 
de 17e-eeuwse zeeschilderkunst. Willem van de Vel-
de de Oude blonk uit in gedetailleerde penschilderij-
en en Willem van de Velde de Jonge in het schilderen 
met olieverf. Twee recent verworven wandtapijten uit 
Engeland, naar een ontwerp van Willem van de Vel-
de de Oude, vormen een waar hoogtepunt in de ten-
toonstelling.

1 dinsdag: 11.30-12.30 uur
datum: 22 februari
o.l.v.: Gids Scheepvaartmuseum 
plaats: Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten:  € 8,00
entreekosten: entree museum of MJK

17. GEBARENTAAL, DE HYPE 
 VAN DIT MOMENT

Kijk je tijdens de corona-persconferenties ook soms 
gefascineerd naar de gebarentolken? Knap dat zij 
zo snel de tekst die in woorden uitgesproken wordt, 
in gebaren over kunnen brengen! Waar gebarentaal 
ooit ontstaan is als communicatiemiddel voor en met 
doven en slechthorenden, wordt de taal tegenwoor-
dig in veel bredere context gebruikt om te communi-
ceren. Maak in deze 5 lessen kennis met de Neder-
landse gebarentaal, ontdek je eigen naamgebaar en 
verruim je communicatiemogelijkheden!

5 dinsdagen:  14.00-16.00 uur
datum: 1-8-15-22-29 maart
o.l.v.: Petra Brugmans
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 35,00

18. 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 8 lessen ga je deze verbinding bij jezelf herontdek-
ken door het volgen van de adem in de verschillen-
de yoga oefeningen. Je leert om je te concentreren en 
om een gezond evenwicht te scheppen in jezelf.

8 woensdagen:  13.30-14.30 uur
datum: 2-9-16-23-30 maart, 6-13-20 april
o.l.v.: Lisette van Offeren
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 56,00

19. RONDLEIDING PORTUGESE 
 SYNAGOGE

Middenin het Joods Cultureel Kwartier staat de ma-
jestueuze Portugese Synagoge. Samen met de syna-
goge in Praag is de Portugese Synagoge de enige sy-
nagoge ter wereld die al zo lang haar oorspronkelijke 
functie vervult. Bovendien is het buitengewoon zeld-
zaam dat het huidige interieur grotendeels dateert uit 
de bouwtijd en ongewijzigd bewaard is gebleven, in-
clusief de koperen kaarsenkronen en -houders. Nooit 
is het interieur van de Esnoga aangepast aan de mo-
derne tijd, waardoor het gebouw geen verwarming 
en geen elektrische verlichting heeft. Voor de verlich-
ting worden bijna 1.000 kaarsen gebruikt. Het gebouw 
wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis. Met het en-
treekaartje kan je na het bezoek aan de synagoge op 
eigen gelegenheid het Joods Museum bezoeken.

1 donderdag: 10.30-11.30 uur
datum: 3 maart
o.l.v.: Gids Portugese Synagoge 
plaats: Portugese Synagoge, 
 Mr. Visserplein 3, Amsterdam
cursuskosten:  € 9,00
entreekosten: entree synagoge of MJK

20. BIODIVERSITEIT
In de publiciteit is biodiversiteit een begrip dat elke dag 
(elk uur?) genoemd wordt. Het begrip wordt regelma-
tig in discussies over ons milieu gebruikt. Maar wat is 
biodiversiteit nu eigenlijk? Waarom is dit belangrijk? 
Hoe kan je dit meten? De docent, bioloog, zal hier op 
een populair wetenschappelijke manier op ingaan.

1 maandag: 20.00-22.00 uur
datum: 7 maart
o.l.v.: Piet Heemskerk 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 7,00

21. STERRENKUNDE
Diverse ruimtesondes zijn op weg of gaan van start 
naar onder andere de Trojanen bij Jupiter, Venus en 
Mercurius, de polen van de Zon. Vergevorderde plan-
nen zijn er voor nadere bezoeken aan Jupitermaan 
Europa, Saturnus manen Enceladus en Titan. Zwaar-
tekracht golven zijn er inmiddels in overvloed gevon-
den en waren het nu wel of niet radiosignalen van Ali-
ens uit de buurt van Proxima Centauri? Op het pro-
gramma staan: Radio Sterrenkunde, UFO’s, donke-
re energie, dreiging uit de ruimte, relativiteitstheorie, 
elastisch heelal, wijst bijzonder weer op klimaatveran-
dering en hoe zat het ook alweer met Einstein? De cur-
sus bestaat uit circa 5 kwartier powerpoint met na een 
korte pauze een DVD over het behandelde onderwerp 
van ongeveer een half uur. Belangstelling voor al wat 
er gebeurt in de ruimte is genoeg, na elke avond ont-
vang je een samenvatting van het onderwerp per mail.

8 maandagen:  20.00-22.00 uur
datum: 7-14-21-28 maart, 4-11-25 april, 
 2 mei.
o.l.v.: Maarten Breggeman
plaats:  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 56,00

22. HERMITAGE: RUSSISCHE 
 AVANT-GARDE-1

Deze nieuwe expositie vertelt een intrigerend verhaal 
over de Russische avant-gardekunst, vanaf de laatste 
jaren van keizerlijk Rusland via de turbulente tijd rond 
de revolutie van 1917, tot het einde van de Stalinpe-
riode. De Russische avant-gardisten, met al beken-
de kunstenaars Kazimir Malevitsj en Wassily Kandins-
ky, maakten naam met hun radicale vernieuwingen in 
de schilderkunst. Zo’n 500 werken op canvas, papier, 
textiel en vooral porselein tonen de verbeeldingswe-
reld van de avant-gardisten, hun voorlopers en navol-
gers. Ze tonen een revolutie in de kunst.

1 donderdag: 11.00-12.30 uur
datum: 10 maart.
o.l.v.: Hanneke van Rooijen
verzamelen: Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten: € 7,00 
entreekosten: entree museum of MJK + 
 event. toeslag 

23. HERMITAGE: RUSSISCHE 
 AVANT-GARDE-2

Zie de informatie bij cursus 22.

1 donderdag: 13.00-14.30 uur
datum: 10 maart
o.l.v.: Hanneke van Rooijen
verzamelen: Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten: € 7,00 
entreekosten: entree museum of MJK + 
 event. toeslag

24. ENNEAGRAM
Leer jezelf kennen: welk type ben je en waarom voel 
je je bij sommige mensen goed, krijg je energie van 
hen, maar erger je je aan andere mensen. Herken je 
jezelf vooral als Perfectionist, Helper, Winnaar, Ro-
manticus, Observator, Loyalist, Levensgenieter, Baas 
of Bemiddelaar? Wat kun je leren voor jezelf en wat 
kun je leren van een ander? In de cursus van 3 bijeen-
komsten speel je het enneagramspel, je maakt testjes 
om erachter te komen bij welk type je jezelf het mees-
te herkent en worden de verschillende typen bespro-
ken. Je kijkt naar de vleugels, de groeimogelijkheden 
van ieder type en je leert je stress of zwakte te her-
kennen. Kortom een feest van herkenning!

3 dinsdagen:  19.30-21.30 uur
datum: 15-29 maart, 12 april.
o.l.v.: Joke Stapper
plaats:  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 21,00 

25. KUNST- EN ARCHITECTUUR-
 GESCHIEDENIS VAN 
 HAARLEM 

Deze lezingenreeks staat in het teken van het (mid-
deleeuwse) Haarlem. De eerste avond zal gaan over 
het ontstaan van de stad tot en met het begin van de 
17e eeuw, waarbij veel aandacht zal worden besteed 
aan de kerken en kloosters in die periode. Tijdens de 
tweede avond zal de architectuur aan het begin van 
de 17e eeuw, met name van de renaissance architec-
ten Lieven de Key, Jacob van Campen en De Bray, 
aan de orde komen. Op de laatste twee avonden 
wordt ingegaan op de schilderkunst. Daarbij wordt het 
werk besproken van Ouwater, Geertgen tot St. Jans, 
Gerard David en anderen. De laatste avond zal gewijd 
zijn aan Jan van Scorel, Maerten van Heemskerck, de 
Haarlemse Academisten Karel van Mander, Cornelis 
Cornelisz en Hendrick Goltzius om te eindigen bij de 
vele Zuid-Nederlandse inwijkelingen na 1585 met ui-
teraard Frans Hals. In aansluiting op deze lezingen-
reeks wordt een stadswandeling gemaakt onder het 
motto: Van de Oude naar de Nieuwe St. Bavo, met ui-
teraard een bezoek aan beide kerken. Onderweg wor-
den natuurlijk ook enkele gebouwen, die zijn behan-
deld tijdens de lezingen, onder de loep genomen.

4 donderdagen: 17-24-31 maart, 7 april: 
 20.00-22.00 uur
1 zaterdag: 9 april: 12.00-14.00 uur
o.l.v.: Jean van Tongeren 
plaats: do: De Boei, Kerklaan 32, 
 Vinkeveen
 za: Grote Markt, Haarlem 
 bij beeld van Coster
cursuskosten:  € 38,00
entreekosten: entree kerken

26. GOLFCLINIC
Golfen is voor jong en oud. Je kunt deze sport tot op 
hoge leeftijd beoefenen. Ter kennismaking krijg je 3 
lessen onder begeleiding van een ervaren golf-pro. 
Het is een gezonde buitensport. De cursus geeft een 
indicatie van mogelijkheden. Na de cursus zal je het 
‘golfvirus’ voelen werken.

3 zaterdagen: 11.00-12.00 uur 
datum: 19-26 maart, 2 april
o.l.v.: Jacques Balvert
plaats: Golfpark Wilnis, Bovendijk 16A, 
 Wilnis
cursuskosten: € 21,00

27. DE 4 FASEN BURN-OUT, 
 ADVIES VOOR EEN 
 DUURZAME AANPAK

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer 
dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een 
burn-out en andere al dan niet werkgerelateerde psychi-
sche aandoeningen. Wat kan je doen om weer vitaal te 
worden, als je stress hebt en je ervaart (burn-out)klach-
ten, zoals slecht slapen, vermoeidheid, niet meer helder 
kunnen nadenken, irritaties etc.? Met deze presentatie 
wil de docent je inspireren om: 1) een burn-out te voor-
komen of 2) te kiezen voor een duurzame aanpak. 

1 dinsdag: 19.30-21.00 uur
datum: 22 maart
o.l.v.: Grace Zonneveld 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 7,00

28. 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 kan 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: 22-29 maart, 5-12-26 april,
 10-17-31 mei : 20.00-22.00 uur
1 zaterdag: 21 mei: 10.00-12.30 uur 
o.l.v.: Jan van Veen
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 73,00 (incl. materiaalkosten)
entreekosten: entree De Haar of MJK 

29. IVAN TOERGENJEV
Een Russische landheer in de Europese cultuur. Een 
bijzonder levensverhaal waarin de cultuur van Rus-
land en die van Europa samenkomen. Met een actie-
ve powerpoint-presentatie en speciale muzikale frag-
menten komt de wereldberoemde Russische schrijver 
Toergenjev helemaal tot leven en wordt een beeld ge-
presenteerd van het 19e eeuwse Rusland en Europa.

1 woensdag: 20.00-22.00 uur
datum: 23 maart
o.l.v.: Pieter Boersma
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 7,00 

30. VERVALLEN

31. WANDELING 
 OOSTERPARK

Bij deze wandeling maak je een rondje om en door het 
Oosterpark. Vanaf het startpunt bij de Muiderpoort ga 
je over de Mauritskade en ’s Gravezandestraat naar 
het park. Je ziet de stedenbouwkundige ontwikkelin-
gen langs de toenmalige stadsrand en de vele kunst-
objecten in het Oosterpark. Je komt ook langs de 
“Dubbeltjeshuizen” en onder meer de beelden over het 
slavernijverleden, Theo van Gogh en nog veel meer.

1 dinsdag: 11.00-ca 13.00 uur
datum: 29 maart
o.l.v.: René Valensa
verzamelen: Muiderpoort, Alexanderplein, 
 Amsterdam  
cursuskosten:  € 13.50 (incl. “oortjes”)

32. BILJARTEN-1
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk 
voor iedereen en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 
6 tot 90 jaar kun je het biljartspel beoefenen. Je speelt 
in deze cursus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3 
ballen. Dus geen pockets (holes) in de tafel maar sim-
pel spelen met de zogenaamde stootbal (keubal) van 
bal 1 naar bal 2, waardoor een carambole 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 ge-
heel” vormen. Het belangrijkste doel is om je met ple-
zier te laten biljarten.

5 woensdagen: 19.00-20.00 uur 
datum: 23-30-maart, 6-13-20 april
o.l.v.: Piet Best en Ray Kramer
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,00
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33. BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 32.

5 woensdagen: 20.00-21.00 uur 
datum: 23-30-maart, 6-13-20 april
o.l.v.: Piet Best en Ray Kramer
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,00

34. RONDLEIDING KASTEEL 
 SYPESTEYN

Kasteel Sypesteyn geeft een unieke blik in de wereld 
van jonkheer Henri van Sypesteyn (1857-1937).Te-
genover de 15de-eeuwse Sijpekerk bouwde de jonk-
heer, aan het begin van de vorige eeuw, het kasteel 
op oude fundamenten, de plek waar hij zelf dacht dat 
zijn stamslot zou hebben gestaan. Met het kasteel Sy-
pesteyn wilde de jonkheer zijn familie eren. De inrich-
ting is nog grotendeels zoals de jonkheer het in de ja-
ren dertig achterliet. Tijdens de rondleiding 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 18e eeuw.

1 woensdag: 14.00-15.00 uur
datum: 6 april
o.l.v.: Gids Sypesteyn
plaats: Nw. Loosdrechtsedijk 150, 
 Loosdrecht
cursuskosten: € 8,00 
entreekosten: entree kasteel of MJK.

35. FILM RONDREIS JORDANIË 
Een film 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:  20.00-22.30 uur
datum: 7 april 
o.l.v.: Frits de Roever
plaats:  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 7,00

36. RONDLEIDING ALPACA 
 BOERDERIJ

High Meadow Farm is een grote hobbyboerderij, waar 
op professionele wijze Alpaca`s worden gefokt, zowel 
Huacaya’s als Suri’s en dit alles met veel passie en 
liefde voor het dier. Ook is er een dekservice en ver-
koop van dieren en wol. De eigenaresse gaat je veel 
informatie verschaffen over de dieren, hun huisves-
ting, verzorging, wol en ook over hun vlees. De par-
keerruimte is beperkt, dus graag op de fiets komen of 
voor de brug rechts parkeren.

1 woensdag: 13.30-15.00 uur
datum: 13 april
o.l.v.: Anita Huls
plaats: Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
cursuskosten: € 7,00

37. RONDLEIDING RAADHUIS 
 DUDOK 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 ruimtes. 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 vrijdag: 14.00-15.30 uur
datum: 22 april
o.l.v.: Gids Raadhuis
plaats: Dudokpark 1, Hilversum 
 (ingang achterzijde raadhuis)
cursuskosten: € 12,50

38. TUIN RIJKSMUSEUM-1 
Iedereen kent wel het Rijksmuseum in Amsterdam, 
maar veel minder bekend is dat de opdracht aan Pier-
re Cuypers luidde een Nederlandsch Museum voor 
Geschiedenis en Kunst te ontwerpen ter herinnering 
aan de periode en de kunst tijdens de Gouden Eeuw. 
Het gebouw heeft dan ook veel afbeeldingen, die aan 
deze glorietijd herinneren. Zo zijn er in totaal 43 his-
torische gevelstenen in de muren van diverse gebou-
wen terug te vinden. Er is zelfs een apart museumge-
bouw in de linker tuin gebouwd (gezien vanaf het Mu-
seumplein), bestaande uit monumentale onderdelen 
van elders afgebroken gebouwen in Nederland. Zo 
vind je daar nog restanten van het trappenhuis van 
het Huygenshuis in Den Haag en de traptoren van 
de Ockingastins uit Franeker. Diverse poorten zoals 
de Waterpoort van Gorkum en de stadspoorten van 
Deventer Bergpoort 1619 en de Herenpoort van Gro-
ningen 1621. De tuin rechts heeft voornamelijk 18e-
eeuws beeldhouwwerk, waaronder werken van Van 
Logteren. Ook in het Rijksmuseum zelf zijn veel frag-
menten terug te vinden, zoals de muur van het Val-
kenhof in Breda. Kortom genoeg te zien.

1 zaterdag: 12.00-13.30 uur 
datum: 23 april
o.l.v.: Jean van Tongeren
verzamelen: Rijksmuseum, onder ingang aan 
 Museumpleinkant 
cursuskosten: € 7,00
entreekosten: entree museum of MJK

39. TUIN RIJKSMUSEUM-2
Zie de informatie bij cursus 38.

1 zaterdag: 14.00-15.30 uur 
datum: 23 april
o.l.v.: Jean van Tongeren
verzamelen: Rijksmuseum, onder ingang aan 
 Museumpleinkant 
cursuskosten: € 7,00
entreekosten: entree museum of MJK

40. HOFJES EN STEEGJES 
 STADSWANDELING UTRECHT

Wie Utrecht zegt, zegt historie. Wie historie zegt, zegt 
oude panden. Wie oude panden zegt, zegt hofjes. 
Utrecht telt zoveel mooie hofjes en verborgen binnen-
tuinen, daarvoor hoef je niet naar Amsterdam of Haar-
lem. Zelfs echte Utrechters hebben geen weet van 
deze verborgen schatten. Laat je meenemen langs 
eeuwenoude plekken en hoor van de gids de verha-
len over vroegere bewoners en huidige mazzelaars. 
Een bijzondere Utrechtse rondleiding: een reis door 
de tijd!

1 zondag: 11.00-12.30 uur
datum: 24 april
o.l.v.: Gilde Utrecht
verzamelen: Domplein, Utrecht voor 
 Toeristeninfo
cursuskosten: € 10,00

41. KATTENGEDRAG
Zijn katten echt zo eigenwijs, wispelturig en eigenzin-
nig als gezegd wordt? Kun je katten iets leren? Waar-
om krabben katten zo graag aan de bank? Wil je meer 
weten over hoe katten communiceren met elkaar en 
met ons? Of ben je ‘gewoon’ een enorme kattenlief-
hebber? Dan is deze lezing door een Tinley-kattenge-
dragstherapeut wat voor jou. Na het bijwonen van de-
ze lezing zal heel wat mysterieus kattengedrag ver-
klaard zijn en jouw bewondering voor dit elegante dier 
nog groter. 

1 woensdag: 20.00-22.00 uur
datum: 20 april
o.l.v.: Claudia van der Linden 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:  € 7,00
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42. LEER ZELF SPAANSE TAPAS 
 MAKEN

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! Je leert in de-
ze workshop hoe simpel, leuk en vooral lekker het 
maken 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: 3-10-17 mei
o.l.v.: Jessica de Koning
plaats: Tapas de Buurvrouw, 
 Ondernemingsweg 3, Mijdrecht
cursuskosten: € 71,00 (incl. materiaalkosten)

43. REANIMEREN EN 
 DEFIBRILLEREN MET DE AED

Te weinig Nederlanders kunnen reanimeren. Reani-
meren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch weet 
driekwart van de Nederlanders niet wat je moet doen 
als iemand een hartstilstand krijgt. Reanimeren en de-
fibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Kan je 
een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 
minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een 
leven redden. Bij een reanimatie/AED cursus leer je 
hoe je een hartstilstand herkent, het bewustzijn en de 
ademhaling van het slachtoffer controleert en moet 
reanimeren. Ook leer je hoe de AED er uitziet, hoe 
deze werkt en hoe je dit apparaat moet gebruiken in 
combinatie met het reanimeren. Elke week worden in 
ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen 
door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het 
werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van 
de slachtoffers een hartstilstand.

2 dinsdagen: 19.30-22.00 uur
datum: 3-10 mei
o.l.v.: EHBO vereniging Lucas
plaats: EHBO-gebouw, Pijlstaartlaan 1a, 
 Vinkeveen
cursuskosten: € 40,00

44. EXCURSIE DR. JAC. P. 
 THIJSSEPARK

Het Dr. Jac. P. Thijssepark in Amstelveen is een heem-
park dat aangelegd is op niet uitgeveend veen, het zo-
genaamde Bovenland. Het is aangelegd rond de Twee-
de Wereldoorlog en is beplant met inheemse planten-
soorten. Door een eigen snoeiwijze en door een speci-
ale manier van onderhoud is het mogelijk om een na-
tuurlijk ogend park te creëren in een voormalig wei-
land. Het park wordt gekarakteriseerd door spannende 
paadjes door bosdelen en open stukken die begroeid 
zijn met een heel afwisselende ondergroei en verras-
sende doorkijkjes. Een park om weg te mijmeren en je 
te laten verrassen door de aanwezige kleuren en struc-
turen. Laat je op deze excursie verrassen door de his-
torie, maar realiseer je vooral ook het intensieve onder-
houd dat nodig is om deze parken in stand te houden.

1 woensdag: 13.30-15.30 uur
datum: 11 mei
o.l.v.: Walter Busse 
verzamelen: Hoofdingang park, Prins Bernhard-
 laan naast huisnr. 8, Amstelveen
cursuskosten:  € 8,00

45. WORKSHOP MIXED MEDIA
Bladcompositie van Acryl. Met de afdruk van bladeren 
ga je een mooie compositie maken op een schilder-
doek. Hiervoor gebruik je acrylverf.

1 donderdag: 19.30-21.30 uur
datum: 12 mei.
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 26,00 (incl. materiaalkosten)

46. RONDLEIDING COSTERUS-
 TUIN EN HIGH TEA

Een bijzondere kennismaking met de Costerustuin waar-
bij je niet alleen planten kunt bekijken maar ook proe-
ven. Laat je smakelijk verrassen tijdens de High Tea. Een 
proeverij van verschillende kruidentheemengsels samen 
met zoete en hartige lekkernijen waarin delen van bloe-
men en planten zijn verwerkt. Tijdens de rondleiding hoor 
je allerlei (w)etenswaardigheden over planten.

1 zaterdag:  14.30-16.30 uur
datum: 14 mei
o.l.v.: Ellen Brandligt
plaats: Costerustuin, Zonnelaan 4 Z, 
 Hilversum
cursuskosten: € 19,00 (incl.High Tea) 

47. STADSWANDELING 
 OOG IN AL UTRECHT

Tijdens deze wandeling ontdek je de Utrechtse wijk 
Oog in Al en hoor je waar die vreemde naam van-
daan komt. Een afwisselende wandeling wordt ge-
maakt door het groen en langs het bijzondere straten-
plan van Berlage en Holsboer. Ook hoor je het verhaal 
van Everhart Meyster, die een belangrijke rol speel-
de bij de aanleg van park Oog in Al. Je volgt de Leidse 
Rijn van de Rijks Munt naar het Rijks Militair Hospitaal 
en ontdekt wat woningbouwvereniging “Buiten Thuis” 
als doel had bij de bouw van de woningen in Oog in Al 
vanaf 1921. De wandeling eindigt bij een Château de 
l’industrie en nieuwe architectuur.

1 zondag: 11.00-12.30 uur
datum: 15 mei
o.l.v.: Gilde Utrecht
verzamelen: Landhuis in de Stad, 
 Park Oog in Al 1, Utrecht
cursuskosten: € 10,00

48. RONDLEIDING KASTEEL 
 LOENERSLOOT

Het kasteel is eind 18e eeuw verbouwd tot een bui-
tenplaats, die in de zomermaanden veelvuldig werd 
gebruikt. Ook woonde er in vroeger tijden een roof-
ridder Splinter van Loenersloot, die ruzie had met de 
bisschop van Utrecht. Eeuwenlang hield Kasteel Loe-
nersloot zijn geheimen voor zichzelf. Generaties adel 
leefden er hun leven. Ze daagden er de bisschop van 
Utrecht uit, hielden er feesten en maaltijden, keken 
vanaf de toren uit over het zompig veen, hadden het 
er koud en stookten het vuur hoog op, bouwden en 
verbouwden. Bezoekers wanen zich bij de rondleiding 
in de 18e-eeuwse sfeer. Omdat de laatste bewoon-
ster-barones Van Nagell-Martini Buys-bij haar overlij-
den veel van haar spullen achterliet, voelt het alsof er 
gisteren nog iemand woonde.

1 zaterdag: 11.00-12.30 uur
datum: 18 juni
o.l.v.: Rien Derks 
plaats: Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten:  € 8,50

49. RONDLEIDING PARK 
 KASTEEL LOENERSLOOT 

Het kasteelpark is een 18e-eeuws Van Laar-park, de 
tuinarchitect uit de 18e eeuw, naar binnen gekeerd en 
met nauwelijks zichtlijnen op bv. kerktorens of buiten-
plaatsen. Het heeft veel waterpartijen en kronkelende 
paadjes. Een aantal kunstmatige heuveltjes en een 
bruggetje completeren een intiem, ruimtelijk zeer ef-
fectief ingericht wandelpark. In het park bevinden zich 
ook vier groepsschuilplaatsen die tijdens de mobilisa-
tie voor de Tweede Wereldoorlog als zodanig zijn ge-
bruikt. Vele jaren nagelaten onderhoud deed het park 
in een wildernis veranderen. Sinds een aantal jaren is 
de restauratie opgepakt. Deze is in 2015 grotendeels 
afgerond. De structuur is hersteld. Het resultaat: een 
schitterend, weer toegankelijk park, waarin het aan-
genaam vertoeven is en dat alleszins een bezoek 
waard is. De gidsen vertellen je over de geschiede-
nis van het park, wijzen je op de structuur, besteden 
aandacht aan de tuinsieraden (o.a. kluizenaarshut), 
spreken over de omvangrijke restauratie en gaan ui-
teraard ook in op de vele bomen (essen!) en planten 
in het park.

1 zaterdag: 14.00-15.00 uur
datum: 18 juni
o.l.v.: Rien Derks 
plaats: Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten:  € 7,00 

50. COMBINATIE KASTEEL 
 EN PARK LOENERSLOOT 

Je kunt de cursussen 48 en 49 combineren en genie-
ten van een lunch. Zie de informatie bij cursussen 48 
en 49.

1 zaterdag: 11.00-15.00 uur
datum: 18 juni
o.l.v.: Rien Derks 
plaats: Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten:  € 18.50 (incl. lunch)


