
 

 

KURSUSPROJEKT 

LOOSDRECHT 
 

 

PROGRAMMA 

2 0 2 2  /  2 0 2 3 
 

 

 
www.kploosdrecht.nl 

 

INSCHRIJVEN: 

zaterdag 10 september 2022 10.00 - 13.00 uur  

in het gemeentehuis 

Rading 1, Loosdrecht. 

Daarna via de website of telefonisch bij de 

begeleiding, zie achterzijde boekje. 

 

huis-aan-huis verspreiding in Wijdemeren 

jaargang 48 



Met trots laten wij u ons boekje voor het 48ste jaar zien 

met, naar onze mening, wederom een prachtig 

cursusaanbod voor het nieuwe seizoen 2022-2023 

 

Dit jaar hebben wij weer (net als andere jaren) rekening 

moeten houden met een flink aantal moeilijke factoren. Dit 

jaar is het (hopelijk) niet weer Corona. We hebben wel ons 

gebouw Het 3-Luik afgestaan ten behoeve van de Oekraïense 

vluchtelingen. Deze mensen bieden we graag onderdak voor 

een beetje menswaardige opvang. 

 

Nieuwe locaties 
Wij, als Kursusprojekt Loosdrecht, hebben gelukkig een 

onderkomen kunnen vinden in het “Lichtbaken” in de 

voormalige kerk op de Oud-Loosdrechtsedijk 230. Dit is dan 

ook de voorkeurslocatie in het boekje en wordt niet apart 

vermeld. 

Ook gebruiken we af en toe een zaal in het gemeentehuis van 

Wijdemeren, waar ook de inschrijving op de 2e zaterdag in 

september 2022 zal plaatsvinden. 

 

Corona 

Wij kunnen niet in de toekomst kijken en kunnen dus niet 

voorspellen hoe tijdens het cursusjaar de corona-regels zullen 

zijn. Wel kunnen we onze docenten en cursisten toezeggen 

dat we de dan geldende regels zullen respecteren. 

 

Inschrijfvoorwaarden 

Voorinschrijving is niet mogelijk i.v.m. een eerlijke volgorde 

van inschrijven. Voor iedere cursus moet er per persoon één 

volledig ingevuld inschrijfformulier worden ingeleverd bij de 

desbetreffende tafel. Betalingen bij voorkeur met pin en 

anders à contant (liefst gepast). Je krijgt alleen bericht als de 

cursus niet doorgaat. Hoor je niets, dan gaat de cursus door.  

Noteer zelf jouw cursusdata! 

Al vrij snel na de inschrijfdag zal onze website 

www.kploosdrecht.nl zijn opengesteld met een 

“winkelwagentje” om de door jouw gewenste cursus(sen) ook 

te kunnen bestellen. 

 

Cursuslocatie 

Alle cursussen worden gegeven in ’t Lichtbaken, Oud 

Loosdrechtsedijk 230 in Oud Loosdrecht, tenzij bij de cursus 

of excursie een andere locatie staat aangegeven. 

 

Cursusprijzen - Prijswijzigingen  
Onze cursusprijzen zijn gebaseerd op het minimum aantal 

cursisten waarbij een cursus door kan gaan. Mocht het aantal 

inschrijvingen daar net onder zitten, dan overleggen wij met je 

over eventuele bijbetaling. Prijswijzigingen voorbehouden 

voor het entreegeld bij excursies. Vergeet niet onze 

cadeaubonnen en/of Corona-vouchers te gebruiken. 

 

Les uitval 

Uitgevallen lessen worden in principe aan het einde van de 

cursus ingehaald. Betreft het meer dan één les en is inhalen 

niet mogelijk, dan wordt dit deel van het cursusgeld 

teruggestort op je rekening, mits het IBAN-nummer op het 

inschrijfformulier is ingevuld. 

Betreft het één les, dan is het verschil met de administratie- 

kosten te gering en zal er geen terugstorting plaatsvinden. 

 

Schoolvakanties 

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij anders 

vermeld. Vakantiedata op de achterzijde van dit boekje. 

 
Stichting Kursusprojekt Loosdrecht kan onder geen enkele 

omstandigheid aansprakelijk gesteld worden voor 

schade/diefstal/vermissing aan personen en/of persoonlijke 

eigendommen tijdens door KPL georganiseerde activiteiten.  

Je neemt deel op eigen risico. Aan taal- en zetfouten kunnen geen 

rechten worden ontleend. 



                                                                          Jaar 

Talen 
101 Spaans 2022 

102 Frans 2022 

Culinair 

201 
Wijnproeverij aan boord van een 
Noordzeebotter uit 1890 

2022 

202 Wijnproeverij 2022 

203 De Griekse keuken 2022 

204 Theeproeverij 2022 

205 What a girl wants (ook voor mannen!) 2022 

1201 Koffieproeverij 2023 

1202 Antipasti en stuzzichini 2023 

1203 Festa Limoncello 2023 

1204 Afternoon tea 2023 

1205 Wijn/Spijs proeverij 2023 

Creatief 
301 Boetseren 2022 

302 Keramiek: handvormen 2022 

303 Smeden 2022 

304 Glas in lood zetten 2022 

305 Armband knopen 2022 

306 Brush Letteren 2022 

307 Pandora style kralen 2022 

308 Armbreien 2022 

309 Workshop stippen 2022 

310 Kerstengeltjes van polymeerklei 2022 

311 Kerststukje 2022 

1301 Zilverklei 2023 

1302 Workshop boetseer techniek “Kurinuki” 2023 

1303 Vlinder van wilgentenen 2023 

1304 Kinstugi: scherven brengen geluk! 2023 

1305 Schiemanswerk 2023 

1306 Maak je eigen armband van leer 2023 

1307 Paasstukje 2023 

1308 Narcisjes in een zelfgemaakt mandje 2023 

1309 Rakustoken, spelen met vuur 2023 

1310 Bloemstuk voor moederdag 2023 

Algemeen 
401 Leer bridge met Berry deel 2 2022 

402 Training langeafstandswandelen 2022 

403 Kennismaken met Energetische Healing 2022 

404 Massage 2022 

1401 Basiscursus Astrologie 2023 

1402 
Workshop Vierlijns-trick-vliegeren met een 
Revolution 

2023 

Tekenen & Schilderen 
501 Vrij schilderen 2022 

Lezingen 
601 Lezing Nederlandse gebarentaal 2022 

602 Audiovisuele show Dali 2022 

1601 Audiovisuele show Japan 2023 

Excursies 
701 Shinrin-yoku ontspanningswandeling 2022 

702 Beklimming kerktoren Oud Loosdrecht 2022 

703 
Fietstocht “de Grootste tuinstad van 
Nederland” 

2022 

704 
Beleef- en verwonderwandelingen Gooise 
Lusthoven 

2022 

705 
Avondvaart over de Loosdrechtse plassen 
op een Noordzeebotter uit 1890 

2022 

706 Rondleiding oude havens van Amsterdam 2022 

707 Gay in Artis 2022 

708 Wandeling Bussum 2022 

1701 Wandeling Naarden Vesting 2023 

1702 Wandeling Historisch Leiden 2023 

1703 Historische stadswandeling Weesp 2023 

1704 Wildpluk-wandeling 2023 

1705 Rondleiding en high tea in Costerustuin 2023 

  



Talen 

101. Spaans  

Deze cursus is bedoeld voor mensen die alleen de lessen 

willen bijwonen en geen huiswerk willen maken. Ook geschikt 

voor mensen die alleen korte gesprekjes willen voeren of voor 

vragen met een kort antwoord bv. “Wat kost dit”. Er wordt dus 

niet ingegaan op grammatica. Zeer geschikt voor mensen die 

zo toch wat Spaans willen leren. 

Cursisten moet zelf het volgende boek kopen:  

Wat en Hoe Taalgids ISBN 978902157493. 

Wanneer:  20 x dinsdag 18.15-19.15 uur, start 27-09-2022 

Door wie:  Caridad Mendez Blas Jesse 

Kosten:  € 185,00 (excl. aanschaf boek)  

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 10 deelnemers 

 

102. Frans  

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al een basiskennis 

van de Franse taal hebben (middelbaar schoolniveau). 

Verdiep je spelenderwijs verder in de Franse taal en word je 

bewust van de juiste melodie van de zin. Aan de hand van 

aangedragen onderwerpen worden de lessen samengesteld. 

In wisselwerking met de cursisten en het niveau kunnen 

onderwerpen verder worden uitgediept. Er wordt gelet op 

gangbaar woord gebruik, toepassing van uitdrukkingen en 

typische Franse zinsbouw. Een elementair Frans grammatica 

boek is handig om erbij te hebben net zoals woordenboeken 

Frans-Nederlands & Nederlands-Frans. 

Wanneer:  18 x dinsdag 19.30-20.45 uur, start 27-09-2022 

Door wie:  Jeanette Kuhn 

Kosten:  € 200,00   

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 8 deelnemers 

 

Culinair 

201. Wijnproeverij aan boord van een 

Noordzeebotter uit 1890 

Na het inschepen en het losgooien van de trossen varen we 

de zonsondergang tegemoet. Schipper Blauw van de 

Noordzeebotter vaart ons over de Loosdrechtse plassen en 

onderweg verzorgt Sjatoo uit Breukelen een wijnproeverij. We 

beginnen met een glas bubbels; daarna volgen 3 rode en 3 

witte wijnen. Dit zijn andere wijnen dan bij cursus 202 en 

1205. 

Wanneer:  vrijdag 16 september 2022,  

  inschepen om 19.00  uur 

Locatie: Jachthaven de Uitkijk, Oud Loosdrechtsedijk 237, 

  LET OP! Er is geen parkeerplaats op de jachthaven 

Door wie:  Schipper Blauw (www.instagram.com/leukblauw) &  

  Patrick van Leeuwen (www.sjatoo.nl) 

Kosten:  € 35,50 (incl. materiaalkosten € 31,00) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 10 deelnemers 

 

202. Wijnproeverij 

We starten deze avond met een glas bubbels. Daarna 

proeven we 3 witte en 3 rode wijnen. Ondertussen vertelt de 

docent over de wijnen en waar je op moet letten bij het 

proeven. Dit zijn andere wijnen dan bij cursus 201 en 1205. 

Wanneer:  woensdag 28 september 2022, 19.00-21.00 uur 

Door wie:  Patrick van Leeuwen, www.sjatoo.nl 

Kosten:  € 24,50 (incl. materiaalkosten € 19,95) 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 20 deelnemers 

 

  



203. De Griekse keuken 

Olijven, feta, gyros, spanakopita, tzatziki, moussaka, baklava. 

Loopt het water je al in de mond? Of denk je meteen terug 

aan de vakantie in Griekenland? Dan moet je je inschrijven 

voor deze workshop! We maken een aantal Griekse 

klassiekers maar vergeten ook de minder bekende Griekse 

gerechten niet!  

Meebrengen: theedoeken, mengkom, snijplank, mes, bakjes 

en evt. een schort. 

Wanneer:  woensdag 5 oktober 2022, 18.30-21.00 uur 

Door wie:  Maire van der Meulen  

Kosten:  € 33,50 (incl. materiaalkosten € 20,00) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 8 deelnemers 

 

204. Theeproeverij 

Tijdens deze theeproeverij leer je de basis van thee kennen, 

wat is groene thee en wat is zwarte thee? Zijn kruiden nou 

wel of geen thee? We gaan experimenteren met water, 

hoeveelheid en temperatuur. We drinken een Japanse 

matcha, gezet volgens de Japanse methode. Als laatste 

nemen we een klein kijkje in de keuken van foodpairing. 

Wanneer:  zondag 16 oktober 2022, 11.00-13.30 uur 

Locatie: Winkel van Simon Levelt, 

  Kerkstraat 104 in Hilversum,  

Kosten:  € 26,00 (incl. thee proefpakket  

  om thuis verder te experimenteren) 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 8 deelnemers 

 

205. What a girl wants (ook voor mannen!) 

Als je niet blij wordt van chocolade zou ik me vooral niet 

inschrijven voor deze workshop. De hele avond gaat over 

chocolade. We maken de beste chocolate chip cookies ooit, 

natuurlijk ook brownies, mousse au chocolat en nog een paar 

heerlijke chocolade-recepten.  

Meebrengen: 3x mengkom of schaal, mes, snijplank, 

handmixer, 2x theedoek, bakjes voor mee naar huis nemen 

van de chocola en evt. een schort. 

Wanneer:  woensdag 30 november 2022, 19.15-21.45 uur 

Door wie:  Maire van der Meulen  

Kosten:  € 35,50 (incl. materiaalkosten € 22,00) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 8 deelnemers 

 

1201. Koffieproeverij 

Tijdens deze koffieproeverij leer je de basis van koffie 

proeven. Wat is koffie, waar groeit het en hoe kan je het 

zetten? Wat is nou light, medium en dark roast? Arabica en 

robusta, wat is dat nou? We gaan koffie roosteren in een 

microbrander en proeven deze en andere soorten koffie. Je 

maakt kennis met verschillende zetmethodes en gaat 

experimenteren met smaak, want elke zetmethode heeft zijn 

eigen smaak. Let op: dit is geen Barista Workshop! 

Wanneer:  zondag 8 januari 2023, 11.00-13.30 uur 

Locatie: Winkel van Simon Levelt, 

  Kerkstraat 104 in Hilversum,  

Kosten:  € 26,00 (incl. koffie proefpakket  

  om thuis verder te experimenteren) 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 8 deelnemers 

 

  



1202. Antipasti en stuzzichini 

Italiaanse antipasti zijn lichte hapjes die voor de hoofdmaaltijd 

bij een glas wijn worden geserveerd. Samen gaan we 

verschillende warme en koude antipasti klaar maken. 

Uiteraard zullen we ook vegetarische antipasti voorbereiden. 

Let op: na het koken zullen we gezellig samen eten onder het 

genot van een glas bijpassende Italiaanse wijn (bij de prijs 

inbegrepen). 

Meebrengen: 2x (meng)kom, theedoek, snijplank, mes, 

bakjes en evt. een schort. 

Wanneer:  woensdag 25 januari 2023, 19.30-22.00 uur 

Door wie:  Silvia Maulini 

Kosten:  € 33,50 (incl. materiaalkosten € 19,00) 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 9 deelnemers 

 

1203. Festa Limoncello  

De hele avond staat in het teken van limoncello! We gaan zelf 

limoncello en cantuci maken en maken een tiramisu met 

lemoncurd en limoncello. Daarbij neemt de docente 

verschillende limoncello’s mee zodat je kunt proeven. Je gaat 

na deze workshop naar huis met limoncello, cantuci en 

tiramisu met limoncello. De docente zorgt voor potten en 

flessen voor de limoncello en de tiramisu.  

Meebrengen: scherp klein mes, 3x mengkom, snijplank, 

handmixer, spatel, bakje of koektrommel voor de cantucci en 

evt. een schort. 

Wanneer:  woensdag 15 februari 2023, 19.15-21.45 uur 

Door wie:  Maire van der Meulen  

Kosten:  € 33,50 (incl. materiaalkosten € 20,00) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 9 deelnemers 

 

1204. Afternoon tea 

Afternoon tea. Of toch een high tea? Wat is nu eigenlijk het 

verschil? Om de verwarring nóg groter te maken is deze 

workshop ’s avonds. Hoe dan ook: we maken verschillende 

zoete en hartige sandwiches, hapjes en lekkernijen voor bij de 

thee. Natuurlijk ontbreken scones niet! Daarna gaan we alles 

proeven. Mét thee!  

Meebrengen: 3x mengkom of schaal, handmixer, 

theedoeken, snijplank, mes, bakjes en evt. een schort. 

Wanneer:  woensdag 1 maart 2023, 18.30-21.00 uur 

Door wie:  Maire van der Meulen  

Kosten:  € 33,50 (incl. materiaalkosten € 20,00) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 8 deelnemers 

 

1205. Wijn/Spijs proeverij 

We starten deze avond met een glas bubbels. Daarna 

proeven we 3 witte en 3 rode wijnen, steeds met een klein 

hapje erbij. (Let op! Het is geen volledige maaltijd maar een 

klein hapje voor de wijn-spijscombinatie). Dit zijn andere 

wijnen dan bij cursus 201 en 202. 

Wanneer:  woensdag 22 maart 2023, 19.00-21.00 uur 

Door wie:  Patrick van Leeuwen, www.sjatoo.nl 

Kosten:  € 36,50 (incl. materiaalkosten € 31,95) 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 20 deelnemers 

 

  



Creatief 

 

301. Boetseren 

Er even helemaal uit, heerlijk ontspannen en nergens anders 

aan denken. Lekker creatief bezig zijn met klei is leuk en 

ontspannend. De cursus biedt ongekende mogelijkheden om 

vorm te geven aan de eigen expressie. Je werkt naar een zelf 

gekozen onderwerp. De docent geeft uitleg over de 

technieken die het best geschikt zijn voor dat onderwerp en 

geeft hulp en begeleiding bij het maken van je werkstukken. 

Als je werkstukken gebakken zijn kunnen ze worden 

gedecoreerd met acrylverf. De docente zal de werkstukken in 

haar eigen oven afbakken. De kosten hiervoor worden (op 

basis van gewicht) door de docente rechtstreeks met de 

cursist geregeld. 

Wanneer:  20 x donderdag 12.00-14.00 uur, start 29-09-2022 

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 200,00 (exclusief gebruik van de oven) 

Begeleiding: Maire van der Meulen, maximaal 8 deelnemers 

 

302. Keramiek: handvormen 

De cursus is bestemd voor hen die al ervaring hebben en nog 

meer technieken van keramiek willen leren, maar beginners 

zijn ook van harte welkom! Kortom het maakt niet uit welk 

niveau je hebt. De lessen worden in een groep gegeven maar 

worden op individueel niveau begeleid. Met behulp van 

verschillende opdrachten leer, herhaal en verfijn je de 

technieken zoals boetseren, ringopbouw, plak techniek, 

werken met mallen, diverse decoratie en kleurtechnieken, ook 

wel handvormen genoemd. Lekker bezig zijn met klei en 

daarnaast ook nog wat leren is het doel van deze cursus.  

Uiteraard is gezelligheid daar een onderdeel van. 

De materiaalkosten van € 10,00, moeten op de eerste les 

contant afgerekend worden met de docente. 

De docente zal de werkstukken van de cursisten in haar eigen 

oven afbakken. De kosten hiervoor worden (op basis van 

gewicht) door de docente rechtstreeks met de cursist 

geregeld. 

Wanneer:  15 x maandag 19.00-21.30 uur, start 03-10-2022 

Door wie:  Marga Niederer, www.marganiederervanhuizen.nl 

Kosten:  € 210,00 (excl. materiaalkosten en  

                   gebruik van de oven) 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 8 deelnemers 

 

303. Smeden 

Brandt het bij jou ook van binnen wanneer je een mooi 

gesmeed voorwerp ziet? Zou je willen weten hoe zoiets 

gemaakt wordt? Of mooier nog: zou je zelf ook eens iets 

moois willen smeden? Dan kan tijdens deze unieke workshop 

kennismaken met smeden! Een onvergetelijke ervaring waar 

je begeleid wordt door gediplomeerde smeden. De avond 

begint met het smeden van een aantal basistechnieken, 

vervolgens maak je sierlijke smeedobjecten die je aan het 

einde van de avond natuurlijk mee naar huis neemt. 

Wanneer:  dinsdag 11 oktober 2022, 19.00-22.00 uur 

Locatie: Vuurspetters, Botterwerf, Havenstraat 300,  

  Huizen (navigeer naar huisnummer 313)  

Door wie:  Annelied van Dijk, dochter van de smid  

  (www.anneliedvandijk.com) 

Kosten:  € 85,00 (incl. materiaalkosten) 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 10 deelnemers 

 

  

http://www.anneliedvandijk.com/


304. Glas in lood zetten   

Een glas in lood ruit maken, hoe doe je dit? De eerste avond 

is er uitleg over het hele proces. De geschiedenis van het glas 

in lood door de eeuwen heen komt langs, het gereedschap, 

hoe glas gemaakt wordt. Tijdens de tweede avond ga je zelf 

aan het werk met het zetten van een glas in lood paneel van 

ongeveer 30/50 cm. Het paneel is al gesneden en er zijn 

diverse patronen en kleurcombinaties om uit te kiezen. Het 

eindresultaat neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies 

bent aangelegd en niet bang bent voor vuile vingers gaat het 

zeker lukken. 

Wanneer:  woensdag 12 oktober 2022, 19.00-22.30 uur (lezing) 

  datum tweede avond vast te leggen bij inschrijving 

  (19 oktober of 16 november 2022) 

Door wie:  Roelof van der Tak,  

  www.glasinloodateliervandertak.nl 

Kosten:  € 62,50 (incl. materiaalkosten € 30,00) 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 4 deelnemers op de 

  tweede avond. Er zijn twee mogelijkheden voor de  

  tweede avond: 19 oktober of 16 november. 

 

305. Armband knopen 

Tijdens deze workshop maak je een stoere scheepsarmband 

of sleutelhanger van scheepslijnen. De docent zorgt voor alle 

materialen. Deze workshop is speciaal bedoeld voor kinderen 

vanaf  9 jaar met ouders. 

Wanneer:  vrijdag 21 oktober 2022, 15.00-16.30 uur 

Door wie:  Anne Blauw 

Kosten:  € 17,50 (incl. materiaalkosten € 10,00) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 12 deelnemers 

 

306. Brush Letteren 

In deze kleurrijke workshop ga je de eerste avond met de 

Ecoline brushpennen aan de slag om de mooiste letters met 

de brushlettertechniek te oefenen. Met oefening en tips ga je 

al snel resultaat zien! Daarna ga je aan de slag met het 

maken van kleurovergangen en schaduwen bij de letters. De 

tweede avond gaan we deze technieken toepassen en 

uitbreiden om een eigen ontworpen kaart te maken. Er 

worden veel voorbeelden ter inspiratie meegenomen. 

De materialen die we gaan gebruiken zijn Ecoline 

brushpennen, speciaal oefenpapier en de eigen ontworpen 

kaart ga je maken op aquarel papier. 

Wanneer:  2 x woensdag 19.30-21.30 uur, start 02-11-2022 

Kosten:  € 65,00 (incl. materiaalkosten € 12,50) 

Door wie:  Annemarie/Studio Alkanna (www.studioalkanna.nl) 

Begeleiding: Maire van der Meulen, maximaal 8 deelnemers 

 

307. Pandora style kralen 

Maak je eigen Pandora-style kralen met polymeerklei (Fimo). 

Het is niet moeilijk om te doen en het resultaat is prachtig! 

Tijdens de workshop leer je het materiaal kennen en de 

techniek om de kralen te maken. Voor de versiering kun je 

kiezen uit diverse motieven, zoals bloemetjes, streepjes of 

bolletjes, of je kunt er goud- of zilverfolie of glitter in 

verwerken. Omdat je meerdere kralen maakt, kun je 

eindeloos variëren. Als de kralen af zijn worden ze een half 

uurtje op 130  ̊C gebakken in de oven. Daarna worden ze 

afgelakt, zodat ze mooi glanzen en beschermd zijn tegen 

krassen. 

Meenemen: Lunch. 

Wanneer:  2 x vrijdag 10.00-14.00 uur, 4 & 18 november 2022 

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 42,00 (Incl. materiaalkosten € 15,00) 

Begeleiding: Han Schley, maximaal 12 deelnemers 

 

http://www.studioalkanna.nl/


308. Armbreien 

Armbreien is helemaal hip, in een mum van tijd brei je een 

mooie deken. In deze workshop leggen we stap voor stap uit 

hoe je moet armbreien. Aan het einde van de workshop ga je 

met een mooie zelfgebreide deken naar huis! De cursist moet 

zelf de lontwol aanschaffen, je hoort van te voren waar je dit 

het beste kunt doen. Reken op ongeveer € 60,00 voor de wol. 

Wanneer:  zaterdag 12 november 2022 10.00-13.00 uur 

Door wie:  Yvonne Edelbroek 

Kosten:  € 17,50 (excl. materiaalkosten) 

Begeleiding: Maire van der Meulen, maximaal 10 deelnemers 

 

309. Workshop stippen 

Helemaal hip en trendy, servies versieren met stippatronen! 

Stippen is een speciale schildertechniek. Bij deze workshop 

ligt de nadruk op het leren van de techniek. De workshop 

wordt dan ook aangeboden inclusief alle materialen, evenals 

het servies waarop je het stipwerk gaat stippen. Allerlei 

kleuren porseleinverf, gereedschap om te stippen en 

sjablonen zijn aanwezig. Er wordt speciale verf gebruikt die -

na het afbakken in je eigen oven- jarenlang mooi blijft. 

Wanneer:  woensdag 23 november 2022, 19.00-21.30 uur 

Door wie:  Gonda Santing 

Kosten:  € 33,50 (incl. materiaalkosten € 20,00) 

Begeleiding: Han Schley, maximaal 12 deelnemers 

 

310. Kerstengeltjes van polymeerklei  

Maak je eigen kerstengeltjes om in de kerstboom te hangen. 

Tijdens de workshop maak je van polymeerklei kerstengeltjes. 

Je leert eerst het materiaal kennen en daarna ga je met 

duidelijke instructies zelf aan de gang. De engeltjes worden 

tijdens de workshop gebakken. Daarna gaat er een mooi lint 

aan en kunnen ze thuis meteen de boom in! 

Wanneer:  zaterdag 10 december 2022, 10.30-15.00 uur 

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 35,00 (incl. materiaalkosten € 12,50) 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 12 deelnemers 

 

311. Kerststukje 

Tijdens deze workshop maak je een tafelstuk voor de 

kerstdagen. Er wordt gewerkt naar eigen inzicht, maar je krijgt 

natuurlijk wel praktische tips! 

Wanneer:  woensdag 21 december 2022, 20.00-21.30 uur 

Door wie:  Frida Bakker 

Kosten:  € 27,50 (incl. materiaalkosten € 15,00) 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 12 deelnemers 

 

1301. Zilverklei 

Zonder te kunnen edelsmeden maken we tijdens deze 

workshop zelf zilveren sieraden! De zilverklei waar we mee 

gaan werken bestaat uit puur fijnzilver waaraan bindmiddel en 

water is toegevoegd. Na verhitting in de oven of op het fornuis 

blijft puur zilver over. Bij de workshop krijg je een pakketje met 

10 gram zilverklei. Als je zilverklei over hebt, mag je dat mee 

naar huis nemen.  

Zelf meenemen: lunchpakketje en een voorbeeld van wat je 

wilt maken.  

Wanneer:  vrijdag 3 februari 2023, 10.00-17.00 uur 

Locatie: De Creatieve weg,  

  Reigerskamp 645, Maarssen  

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 73,00 (incl. materiaalkosten € 45,00) 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 8 deelnemers 

 



1302. Workshop boetseer techniek “Kurinuki” 

In deze workshop leer je een Japanse handvorm techniek 

Kurinuki. In Japan wordt deze techniek vaak gebruikt om 

theekommen te maken, chawan of yunomi. Maar je kan ook 

vazen, espresso kopjes of theemokken maken met deze 

techniek. Vanuit een blok klei snijden we de vorm, later hollen 

we die uit en snijden een standring. Iedereen kan meedoen of 

je nu ervaring hebt met kleien of niet. Het is een leuke 

ontspannen bezigheid.  

De materiaalkosten (incl. 1x stoken) zijn € 10,00, dit bedrag 

moet op de eerste les contant bij de docente afgerekend 

worden. 

Wanneer:  2 x maandag 19.00-21.30 uur, start 27-02-2023 

Door wie:  Marga Niederer 

Kosten:  € 27,50 (excl. materiaalkosten) 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 8 deelnemers 

 

1303. Vlinder van wilgentenen 

Van soepele wilgentenen wordt een leuke vlinder gemaakt. 

Deze kan worden opgehangen aan een muur of op een stok 

worden geplaatst (niet inbegrepen). 

Wanneer:  woensdag 8 maart 2023, 19.30-22.00 uur 

Door wie:  Ellen Brandligt  

Kosten:  € 23,00 (Incl. materiaalkosten € 8,00) 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 12 deelnemers 

 

1304. Kinstugi: scherven brengen geluk! 

Heb je thuis een mooie kom of schaal die je niet meer 

gebruikt omdat er een of meerdere barsten in zitten? Of, erger 

nog, helemaal gebroken is? Geen paniek, kom dit tijdens de 

workshop repareren en verfraaien met Kintsugi! Kintsugi is de 

Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek met 

goud- of zilverkleurige lak/lijm. De lak ligt in wat dikkere, 

onregelmatige lijnen in- en op de barsten in het keramiek. Dit 

geeft een prachtig en levendig effect. 

Meenemen: Een keramisch voorwerp (kom, schaal, bord, 

kopje) waar barsten in zitten of dat gebroken is (let op: als het 

voorwerp gebroken is mag het niet in meer dan 2 of 3 stukken 

zijn en de stukken moeten nog goed op elkaar passen). Óf 

een keramisch voorwerp dat níet is gebroken, maar dat je wilt 

verfraaien. Een schort om de kleding te beschermen. 

Wanneer:  zaterdag 11 maart 2023, 12.00-14.00 uur 

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 22,50 (Incl. materiaalkosten € 10,00) 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 8 deelnemers 

 

1305. Schiemanswerk  

Schiemannen omvat alle handelingen en verbindingen die 

men met touw aan boord kan doen. Wist je bijvoorbeeld dat 

de paalsteek op de marinemanier én op de koopvaardijmanier 

gemaakt kan worden? Tijdens deze workshop worden een 

aantal knopen uitgelegd en vervolgens gemaakt. Daarna 

bevestigen wij deze op een houten plankje. 

Wanneer:  woensdag 15 maart 2023, 19.30-21.00 uur 

Door wie:  Anne Blauw 

Kosten:  € 25,00 (incl. materiaalkosten € 12,50) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 12 deelnemers 

 

  



1306. Maak je eigen armband van leer 

Leren armbanden zijn weer helemaal hip en wat is er nu 

leuker dan een armband die je zelf hebt gemaakt en die 

helemaal bij jou past! Omdat er veel keuze is uit verschillende 

soorten en kleuren leer (rond, plat, gevlochten) en ook suède 

of kunstleer en je kunt kiezen uit veel toe te voegen schuivers, 

bedels en bling reken je de materiaalkosten tijdens de 

workshop contant of via een tikkie bij de docent af. Reken op 

circa € 10,00 tot € 20,00 aan materiaalkosten. 

Wanneer:  vrijdag 17 maart 2023, 13.00-16.00 uur 

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 14,50 (excl. materiaalkosten) 

Begeleiding: Han Schley, maximaal 12 deelnemers 

 

1307. Paasstukje 

Tijdens deze workshop maak je een tafelstuk voor de 

paasdagen. Er wordt gewerkt naar eigen inzicht, maar je krijgt 

natuurlijk wel praktische tips! 

Wanneer:  woensdag 5 april 2023, 20.00-22.00 uur 

Door wie:  Frida Bakker 

Kosten:  € 27,50 (incl. materiaalkosten € 15,00) 

Begeleiding: Maire van der Meulen, maximaal 12 deelnemers 

 

1308. Narcisjes in een zelfgemaakt mandje 

Tijdens deze workshop maak je van gaas en hobbylood een 

mandje. Dit mandje wordt daarna gevuld met mos en 

narcisjes. Een echte voorjaars-eyecatcher! Je gaat naar huis 

met twee zelfgemaakte, gevulde mandjes. 

Wanneer:  woensdag 12 april 2023, 20.00-21.30 uur 

Door wie:  Astrid Boelens 

Kosten:  € 30,50 (incl. materiaalkosten € 15,00) 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 10 deelnemers 

 

1309. Rakustoken, spelen met vuur  

Rakustoken is een spectaculair en spannend proces en 

ontzettend leuk om te doen! Geglazuurde keramiek wordt in 

een buitenoven in ongeveer 1,5 uur opgestookt naar 1000 °C 

waarna het roodgloeiend uit de oven wordt gehaald en in een 

ton met zaagsel wordt gezet. Als het zaagsel gaat branden 

wordt de ton afgesloten en gaat het vuur langzaam uit. 

Hierdoor ontstaat rook die zowel de craquelé in het glazuur 

als delen keramiek die niet zijn geglazuurd grijs tot zwart 

kleurt. Sommige glazuren krijgen ook hele mooie glanzende 

kopereffecten. De workshop bestaat uit 2 dagen, de 

“maakdag” en de “stookdag”. Koffie, thee, koekjes etc. en 

bubbels/wijn na afloop van de stookdag worden door de 

docente verzorgd.  

Zelf meenemen: Lunchpakketje voor dag 2. 

Wanneer:  zaterdag 22 april 2023, 13.00-16.00 uur (maakdag) 

  zaterdag 13 mei 2023, 10.30-16.00 uur (stookdag) 

Locatie: De Creatieve weg,  

  Reigerskamp 645, Maarssen 

Door wie:  Myra van den Eertwegh, www.decreatieveweg.nl 

Kosten:  € 52,50 (incl. materiaalkosten € 17,50) 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 4 deelnemers 

 

  



1310. Bloemstuk voor moederdag 

We maken een mooi bloemstuk om tijdens het komende 

moederdagweekend op tafel te hebben staan. De docente 

zorgt voor bloemen, groen, oase en een schaal om je 

bloemstuk op te maken.  

Zelf meenemen: schaar en keukenmesje. 

Wanneer:  woensdag 10 mei 2023, 19.30-21.00 uur 

Door wie:  Caridad Mendez Blas Jesse 

Kosten:  € 27,50 (incl. materiaalkosten € 15,00) 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 12 deelnemers 

 

Algemeen 

 

401. Leer bridge met Berry deel 2 

Deze vervolgcursus is uitermate geschikt voor cursisten die 

afgelopen cursusseizoen de lessen hebben gevolgd. Ook als 

je thuis bridge speelt of op een andere manier een 

basiskennis hebt, ga je veel bijleren! We gebruiken het 

cursusboek “2 vijfkaarten hoog deel 2” geschreven door 

wereldkampioen Berry Westra. 

Wanneer:  12 x donderdag 13.30-15.30 uur, start 22-09-2022 

Door wie:  Arnoud van Veen 

Kosten:  € 125,00 (Incl. kosten cursusboek € 20,00) 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 12 deelnemers 

 

402. Training langeafstandswandelen 

Wil je graag een weekendje wandelen of zelfs een aantal 

weken achtereen lopen? Wat houd je tegen? Iedereen kan 

(op zijn eigen niveau) een langeafstandwandeling maken! In 

deze interactieve training leer je de basisvaardigheden van 

het langeafstandswandelen en krijg je allerlei materialen te 

zien, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen als je 

een wandeluitrusting wil aanschaffen.  

Aan bod komt onder andere:  

- Wat voor materiaal heb je nodig (schoenen, rugzak, ….)?  

- Hoe krijg je je fysieke conditie op peil?  

- Hoe zit het met blessures en preventie? 

Er is volop ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk bevat 

deze training ook fantastische beelden van de mooiste 

langeafstandswandelingen van Nederland, Europa en de 

wereld. Na deze training kun je een langeafstandwandeling 

plannen en met een gerust gemoed zelfstandig op pad gaan. 

Wanneer:  woensdag 28 september 2022, 19.30-21.30 uur 

Door wie:  Nina van den Berg 

Kosten:  € 12,50 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 16 deelnemers 

 

403. Kennismaken met Energetische Healing 

Bij steeds meer mensen bestaat behoefte om, naast de 

reguliere geneeskunde, te kijken naar alternatieven voor het 

behandelen van klachten. Healing is de verzamelnaam voor 

veel therapieën en behandelmethoden. Energetische healing 

is een nieuwe vorm van healing, waarbij er altijd iets 

verandert en het is áltijd positief. Vaak wil je zelf al die 

verandering in gang zetten, maar weet je nog niet hoe. 

Energetische healing kan je hierbij helpen. Laat je informeren 

op deze interessante avond over wat healing voor jou in jouw 

leven zou kunnen betekenen. Na de lezing is er gelegenheid 

tot het stellen van vragen. 

Wanneer:  vrijdag 30 september 2022, 20.00-21.30 uur 

Door wie:  Beata van Etten, www.HealingTherapie.nl 

Kosten:  € 12,50 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 20 deelnemers 

 



404. Massage 

Wat is er fijner dan een heerlijke massage te geven en te 

ontvangen? Kom samen met je partner, met oma, opa of een 

vriend of vriendin. Opgeven kan alleen per "stel" want je 

oefent samen. Je geeft en ontvangt de massage en krijgt een 

leuke goodybag en handout mee zodat je thuis ook aan de 

slag kunt. We maken er een gezellige, relaxte avond van 

zodat je heerlijk ontspannen weer naar huis gaat. 

Zelf meenemen per persoon: 

- afwasteiltje (alleen bij de workshop voetmassage) 

- 2 handdoeken 

- een kussen om de voet op te leggen 

- eventueel een kussen op om te zitten  

A - Voetmassage 
Trek makkelijke kleding aan, we masseren de voet en het onderbeen 
dus de broek moet een stukje omhoog kunnen ( trainingsbroek ) niet 
te netjes, we werken met olie  

Wanneer:  vrijdag 18 november 2022, 19.30-22.00 uur 
Door wie:  Cindy Terpstra, massagetherapeut  
  bij OntMoet & Relax 
Kosten:  € 17,50 (Incl. materiaalkosten € 6,00) 
Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 10 deelnemers 
 
B - Nek/Schoudermassage 
Wanneer:  vrijdag 2 december 2022, 19.30-22.00 uur 
Door wie:  Cindy Terpstra, massagetherapeut  
  bij OntMoet & Relax 
Kosten:  € 17,50 (Incl. materiaalkosten € 6,00) 
Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 10 deelnemers 
 
C - Handmassage 

Wanneer:  vrijdag 9 december 2022, 19.30-22.00 uur 

Door wie:  Cindy Terpstra, massagetherapeut  

  bij OntMoet & Relax 

Kosten:  € 17,50 (Incl. materiaalkosten € 6,00) 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 10 deelnemers 

 

1401. Basiscursus Astrologie 

In deze cursus maak je kennis met de basis van de 

astrologie. Wat is astrologie? Wat is een horoscoop? Wat is 

het onderscheid tussen lot en vrije wil. Aan bod komen: 

introductie in de astrologie, horoscoop, spirituele astrologie en 

levensloopanalyse. 

Wanneer:  2 x woensdag 19.30-21.30 uur, 8 & 22 februari 2023 

Door wie:  Beata van Etten, www.HealingTherapie.nl 

Kosten:  € 45,00 (inclusief syllabus €5,00) 

Begeleiding: Beata van Etten, maximaal 6 deelnemers 

 

  



1402. Workshop Vierlijns-trick-vliegeren met 

een Revolution 

De Revolution trick-vlieger is geen vlieger die je armen uit je 

lijf trekt (geen powerkite), maar deze vlieger is heel precies te 

besturen. Deze vlieger kan voor en achterwaarts vliegen en 

stilstaan op iedere plek in het windvenster. Is het moeilijk? Ja 

en nee. Motorisch ga je nieuwe bewegingen leren die relatief 

klein zijn met de handen. Je kan de vlieger na afloop besturen 

en begrijpt de basis principes. Het doel is zo veel mogelijk te 

doen (daarom geen ellenlange verhalen over zeilen, lijnen, 

handles, afstellingen) maar gewoon doen. Actie!  

Het vliegeren gaat door t/m windkracht 4 Bf. Bij te harde wind 

wordt er in overleg een nieuwe datum gepland. 

Voorwaarde: goed kunnen lopen in zand, handen motorisch 

goed kunnen gebruiken.  

Meenemen: Wind/waterdichte- en warme kleding, zonnebril, 

pet/hoedje, zonnebrand, wat te eten en drinken. 

Wanneer:  Een nog vast te leggen zaterdag of zondag in  

  mei 2023, 13:00-17:00 uur 

Verzamelen: 12.45 uur Achter Bunker Bolwerk, Wijk aan Zee 

Door wie:  Roelof van der Tak 

Kosten:  € 25,00 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 6 deelnemers 

 

Tekenen en Schilderen 

 

501. Vrij schilderen 

Het is heerlijk te creëren waarvan je droomt en de kleuren te 

beleven. De emoties die je er aan geeft, worden zo jouw 

wereld. Kies een schilderwijze waarbij alles mag en niets 

moet (aquarel, acryl, olie, pastel). Maak gebruik van fantasie, 

gevoel en spontaniteit. Beleef de vreugde van kleur, vorm en 

idee. Jouw ontwerp wordt uniek en ervaar je verborgen talent. 

Zelf meebrengen: alle materialen van je keuze. 

Wanneer:  A: 18 x maandag 10.00-12.00 uur op: 

  10, 24 en 31 oktober - 7, 14, 21 en 28 november 

  5 en 12 december - 9, 16, 23 en 30 januari 

  6, 13 en 20 februari - 6 en 13 maart 

  B: 18 x dinsdag 14.00-16.30 uur op 

 11 en 25 oktober - 1, 8, 15, 22 en 29 november 

  6 en 13 december - 10, 17, 24 en 31 januari 

  7, 14 en 21 februari - 7 en 14 maart 

Door wie:  Ditte Benschop, www.atelier-dittebenschop.nl 

Kosten:  € 167,50 

Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 12 deelnemers 

 

Lezingen 

 

601. Lezing Nederlandse gebarentaal 

De Nederlandse gebarentaal (NGT) is de moedertaal van de 

meeste dove mensen in Nederland. Net zoals Nederlands 

verschilt van Engels, verschilt NGT enorm van ASL, American 

Sign Language. Maar ook op regionaal niveau zijn er grote 

verschillen, omdat er vroeger 5 dovenscholen in Nederland 

waren en daar verschillende gebaren en varianten 

ontstonden. Tijdens de lezing geeft de docent uitleg over de 

communicatie met doven, leert ze de deelnemers een paar 

basisgebaren en is er natuurlijke ruimte om vragen te stellen. 

Wanneer:  woensdag 26 oktober 2022, 20.00-21.30 uur 

Door wie:  Pamela Couprie 

Kosten:  € 12,50 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 20 deelnemers 

 



602. Audiovisuele show Dali 

We gaan naar het noordoosten van Spanje, het land van de 

trotse Catalanen. Eén van hen was Salvador Dalí (1904-

1989) de wereldberoemde surrealistische kunstenaar. We 

bezoeken drie plaatsen die veel voor Dalí hebben betekend. 

In het bijzonder pittoreske Cadaqués liet hij aan een strandje 

een villa bouwen om daar samen met Gala te wonen, zijn 

Russische muze. In Púbol decoreerde hij een kasteel en de 

tuin. Deze schonk hij aan Gala. Door de Spaanse koning 

werden Salvador en Gala in de adelstand verheven. Zij 

werden markies en markiezin de Dalí de Púbol. Gala werd in 

de crypte van haar kasteel bijgezet in 1982. In zijn 

geboorteplaats Figueres bouwde hij een oud theater om en hij 

richtte het zelf in tot een heus Dalí museum. Tot meerdere eer 

en glorie van hemzelf. Hier ligt hij ook begraven. Tussendoor 

en op het eind ziet u andere mooie cultuur-historische 

hoogtepunten van Catalunya. 

Wanneer:  woensdag 7 december 2022, 19.30-22.00 uur 

Door wie:  Henk Butink, www.butink.nl/presentaties 

Kosten:  € 12,50 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 20 deelnemers 

 

1601. Audiovisuele show Japan 

Een cultuurhistorische rondreis door Japan, Centraal- en 

West Honshu, een unieke ervaring van oud en nieuw. Vol met 

contrasten, hippe jongeren, kleurrijke neonreclames, oude en 

nieuwe architectuur met name in Tokyo. In Kamakura en 

Kyoto de eeuwenoude Zentempels. In Matsumoto zien we het 

indrukwekkende zwarte kasteel en in Himeji het fraaie witte 

kasteel. In Nara de Todai-ji-tempel, het grootste houten 

gebouw ter wereld. Op Japanse wijze slapen en eten we in 

een klooster en wonen een vuurceremonie bij in de vroege 

ochtend. Bij het bezoek aan Hiroshima worden we stil bij de 

Atoombomkoepel, het monument en in het museum. De reis 

sluiten we af in Iwakuni met de fraaie Kintaikyo boogbrug en 

met de mooie kalksteengrot Akiyoshi-do. 

Wanneer:  woensdag 11 januari 2023, 19.30-22.00 uur 

Door wie:  Henk Butink, www.butink.nl/presentaties 

Kosten:  € 12,50 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 20 deelnemers 

 

  



Excursies 

 

701. Shinrin-yoku ontspanningswandeling 

Wie gaat er mee bosbaden? We gaan niet letterlijk het water 

in, maar dompelen ons onder in de sfeer van het bos en 

gebruiken daarbij al onze zintuigen. Dit brengt ons in 

verbinding met de natuur en met onszelf. De wandeling is 

geschikt voor iedereen die kennis wil maken met Shinrin-

yoku, maar in het bijzonder voor mensen die erg ´in hun hoofd 

zitten´ en veel stress ervaren. Shinrin-yoku brengt je in het 

hier en nu en zorgt ervoor dat je kan vertragen, loslaten en 

volledig kan ontspannen. Wees niet bang, de gids is een 

nuchtere Noord-Hollandse dus deze wandeling is helemaal 

niet zweverig! Shinrin-yoku ontstond in de jaren '80 in Japan 

en is daar inmiddels een belangrijk onderdeel van de 

preventieve gezondheidszorg om Japanners gezonder en 

gelukkiger te maken. Een Shinrin-yoku wandeling gaat 

langzamer dan een gewone wandeling, dus we zullen geen 

enorme afstanden afleggen. Neem zo min mogelijk 

overbodige bagage mee en draag comfortabele kleding. 

Wanneer:  zaterdag 17 september 2022, 09.00-11.30 uur 

Verzamelen: 08.45 uur bij de Bantam bosingang tegenover  

  de Shell (Franse Kampweg 40, Bussum) 

 Parkeren kan voor de Gamma  

  (Franse Kampweg 12, Bussum) 

Door wie:  Nina van den Berg 

Kosten:  € 13,50 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 16 deelnemers 

 

702. Beklimming kerktoren Oud Loosdrecht 

Wist je dat de kerkklok in Oud Loosdrecht een naam heeft? 

En heb je ooit het verhaal gehoord over de diefstal van de 

kerkklok? We beklimmen de kerktoren en vertellen over de 

historie van de kerk. Op een heldere dag kun je zelfs de 

skyline van Amsterdam zien! 

LET OP: Deze excursie is alleen geschikt voor mensen die 

goed ter been zijn: de trappen naar de kerktoren zijn steil en 

smal. 

Wanneer:  woensdag 21 september 2022, 18.30-20.00 uur 

Door wie:  Anne Blauw 

Kosten:  € 12,50 (Incl. € 5,00 bijdrage voor de kerk) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 15 deelnemers 

 

703. Fietstocht “de Grootste tuinstad van 

Nederland” 

Ontdek met een deskundige gids de bijzondere geschiedenis 

van de grootste tuinstad van Nederland. Hilversum kende aan 

het begin van de vorige eeuw een gigantische 

bevolkingsgroei, waardoor de stad mee groeide. De 

wereldberoemde stadsarchitect W.M. Dudok liet zich 

inspireren door de tuinstadgedachte en voornamelijk door zijn 

visie en tomeloze inzet is de stad in een aantal decennia 

gegroeid tot een ruim opgezette en groene tuinstad. Overal 

zien we het bijzondere tuinstadkarakter terug. Voor arbeiders 

zijn er bijzondere en ruim opgezette woonwijken gebouwd 

zoals de bekende Bloemenbuurt in Hilversum-Zuid en de wijk 

Hilversum-Oost. Dudok zorgde ook voor vele openbare 

voorzieningen, zoals scholen, bibliotheken badhuizen en een 

groot gemeentelijk sportpark, waar een prachtige sporttribune 

in de Amsterdamse Schoolstijl nog steeds wordt gebruikt. 

Wanneer:  zaterdag 24 september 2022, 13.00-16.00 uur 

Verzamelen: 12.45 uur voor Hotel Gooiland,  

  Emmastraat 2, Hilversum 

Door wie:  museum ‘t Schip 

Kosten:  € 28,00 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 15 deelnemers 



704. Beleef- en verwonderwandelingen Gooise 

Lusthoven 

De ´s-Gravelandse buitenplaatsen worden ook wel Gooise 

Lusthoven genoemd omdat het hele gebied een lust is voor 

alle zintuigen. De buitenplaatsen zijn erg afwisselend. Naast 

bos, weide en prachtige waterpartijen staan er ook veel 

bijzondere bomen en planten. Bovendien is het gebied rijk 

aan zangvogels en wemelt het er van de reeën. Veel mensen 

hebben hier al eens gewandeld, maar er valt nog genoeg te 

ontdekken! De gids vertelt tijdens de wandeling over de 

bijzondere historie van de buitenplaatsen. Maar het verhaal 

over tweeënhalve eeuw geschiedenis zal geen opsomming 

van eindeloze feitjes zijn. Het is ten slotte toch veel leuker om 

bijzondere dingen te horen en te zien en naar sappige 

verhalen uit vervlogen tijden te luisteren! Kortom, er is vooral 

aandacht voor beleving en verwondering. We gaan op 

ontdekkingstocht!. De gids kent deze buitenplaatsen op haar 

duimpje, omdat haar vader er tuinman was. 

A - Boekesteyn, Schaep & Burgh en Bantam  
Weet jij wie Marten en Oopjen waren? En wat een slangenmuur is? 
Of waarom hier een Turkse tent stond? 
Ter plaatse kun je (betaald) parkeren 

Wanneer:  zondag 25 september 2022, 09.30-11.30 uur 
Verzamelen: 09.15 uur voor het bezoekerscentrum van 
   Natuurmonumenten  
  (Noordereinde 54b, ´s-Graveland) 
Door wie:  Nina van den Berg 
Kosten:  € 13,00 
Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 16 deelnemers 
 
B - Gooilust  
Waarom liepen hier vroeger gnoes en vreemde exotische beesten 
rond? Waarom werd dit het ´Bos van Blaauw´ genoemd? En wat is 
een ´aha´? 
Ter plaatse kun je gratis parkeren 

Wanneer:  zondag 2 oktober 2022, 09.30-11.30 uur 
Verzamelen: 09.15 uur voor de witte slagboom ´Gooilust,  
  oprijlaan Gooilust´ (Zuidereinde 49, ´s-Graveland) 
Door wie:  Nina van den Berg 
Kosten:  € 13,00 
Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 16 deelnemers 
 
C - Hilverbeek, Landgoed Spanderswoud, Jagtlust 

Wie waren de Sixen? En wat doen eigenlijk al die gekke follies hier op 

deze buitenplaatsen? Wat zijn uberhaupt follies? 

Ter plaatse kun je gratis parkeren 

Wanneer:  zaterdag 15 oktober 2022, 09.30-11.30 uur 

Verzamelen: 09.15 uur op de parkeerplaats van buitenplaats  

  Hilverbeek (Leeuwenlaan 5, ´s-Graveland) 

Door wie:  Nina van den Berg 

Kosten:  € 13,00 

Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 16 deelnemers 

 

705. Avondvaart over de Loosdrechtse plassen 

op een Noordzeebotter uit 1890 

Schipper Blauw neemt ons mee voor een avondvaart van 

ongeveer 1.5 uur over de plassen. Tijdens deze vaart zal hij 

vertellen over de nautische origine van Nederlandse 

spreekwoorden en gezegden; natuurlijk ontbreken mooie 

verhalen over Loosdrecht ook niet. 

Wanneer:  donderdag 29 september 2022,  

  inschepen om 19.30  uur 

Locatie: Jachthaven de Uitkijk, Oud Loosdrechtsedijk 237, 

  LET OP! Er is geen parkeerplaats op de jachthaven 

Door wie:  Schipper Blauw 

Kosten:  € 17,50 (Incl. drankje onderweg) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 12 deelnemers 

 

  



706. Rondleiding oude havens van Amsterdam 

We lopen vanaf het Centraal Stations via de Zeedijk door de 

Lastagebuurt (een beschermd stadsgezicht) richting 

Entrepotdok. Onderweg vertelt de gids uitgebreid over de 

maritieme geschiedenis van Amsterdam en de vroegere 

rijkdom en handel. Na het bezoek aan het Entrepotdok gaat 

de route langs het Scheepvaartmuseum en IJtunnel terug 

naar de Schreierstoren waar we eindigen De docent zorgt 

voor een audiosysteem met oortjes en zendontvangers. 

Wanneer:  zaterdag 1 oktober 2022, 13.00-16.30 uur 

Verzamelen: 12.45 uur voor Restaurant Loetje,  

  Stationsplein, Amsterdam 

Door wie:  René Valensa 

Kosten:  € 20,00 (Incl. gebruik oortjes) 

Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 15 deelnemers 

 

707. Gay in Artis 

Een hele leuke rondleiding die de diversiteit van seksualiteit 

en geaardheid in Artis blootlegt. Zonder waardeoordeel wordt 

er een wandeling gemaakt langs transgender dieren, dieren 

die travestiet zijn, homoseksuele dieren en kwartetjes die met 

z’n vieren kinderen grootbrengen. Onder het motto; ‘het is 

natuurlijk’. 

Wanneer:  zaterdag 29 oktober 2022, 13.00-15.00 uur 

Verzamelen: 12.45 uur in Artis bij de apenrots 

Door wie:  Roy Veldhuizen 

Kosten:  € 15,00 (excl. toegang Artis) 

Begeleiding: José Veldhuizen, maximaal 12 deelnemers 

 

708. Wandeling Bussum 

Bussum is al eeuwenlang een klein dorpje net buiten 

Naarden. Vanaf eind negentiende eeuw groeit Bussum snel. 

Het wordt een geliefde woonplaats voor rijke Amsterdammers. 

Toonaangevende architect als Cuypers, Berlage en De Bazel 

realiseren hier bijzondere gebouwen. Tijdens de wandeling 

verkennen we de bijzondere villawijk Het Spiegel en delen 

van het centrum. 

Wanneer:  zaterdag 5 november 2022, 10.30-12.30 uur 

Verzamelen: 10.15 uur voor NS-station Naarden-Bussum 

Door wie:  Norman Vervat 

Kosten:  € 14,00 

Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 12 deelnemers 

 

1701. Wandeling Naarden Vesting 

De stad Naarden heeft haar wortels in de middeleeuwen. 

Gelegen op de grens van Holland en Utrecht, werd het al vrij 

vroeg een belangrijke vestingstad. De vesting werd in de loop 

van haar geschiedenis meerdere keren belegerd en 

vervolgens uitvoerig versterkt om in de toekomst beter 

verdedigbaar te zijn. Het unieke van Naarden is dat de 

vesting vrij gaaf behouden is gebleven. Een bezoek aan deze 

plaats is een bijzondere historische belevenis. 

Wanneer:  zaterdag 28 januari 2023, 10.30-12.30 uur 

Verzamelen: 10.15 uur aan de voet van de toren van de  

  Vituskerk (Grote Kerk) te Naarden 

Door wie:  Norman Vervat 

Kosten:  € 14,00 

Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 12 deelnemers 

 

  



1702. Wandeling Historisch Leiden 

Leiden was eeuwenlang één van de belangrijkste Hollandse 

steden. De stad ontstaat in de middeleeuwen en ontwikkelt 

zich tot een belangrijk textielcentrum. Eind zestiende eeuw 

krijgt de stad een universiteit. In de Gouden Eeuw is het na 

Amsterdam de grootste stad van het land. Ga mee naar 

Leiden en ontdek de schoonheid van deze rijke oude stad. 

Wanneer:  zaterdag 11 maart 2023, 10.30-13.00 uur 

Verzamelen: 10.15 uur aan de voorzijde van  

  het NS-station Leiden 

Door wie:  Norman Vervat 

Kosten:  € 16,00 

Begeleiding: Ankie ten Bruggencate, maximaal 12 deelnemers 

 

1703. Historische stadswandeling Weesp 

Deze wandeling voert je langs de belangrijke en verborgen 

plekjes in het oude centrum van Weesp. De gids neemt ons 

mee voor een wandeling door de tijd die voert langs de 

synagoge, de kerken, het sluizencomplex, de Hoogstraat en 

de Vecht. 

Wanneer:  zaterdag 15 april 2023, 14.00-15.30 uur 

Verzamelen: 13.45 uur Grote kerk, Nieuwstraat in Weesp 

Door wie:  Historisch Weesp  

Kosten:  € 9,00 

Begeleiding: Ferry Daas, maximaal 15 deelnemers 

 

1704. Wildpluk-wandeling 

Wat is er nou leuker dan zelf je eigen thee-ingrediënten 

zoeken? Ga mee met de wildpluk-expert en leer welke wilde 

kruiden eetbaar zijn. En misschien nog wel belangrijker: welke 

niet eetbaar zijn, en hoe je het verschil kan zien! Ook leer je 

welke kruiden je kunt gebruiken ter bevordering van je 

gezondheid en voor je persoonlijke verzorging. Tijdens deze 

wildpluk-wandeling leer je met andere ogen te kijken naar een 

bekend gebied. ´Onkruid´ bestaat eigenlijk niet. Er valt zoveel 

eetbaars te ontdekken, als je er maar oog voor hebt! 

Onderweg drinken we kruidenthee van de vers verzamelde 

kruiden. De wandeling duurt ongeveer 2 uur, maar we houden 

een rustig tempo aan. De focus ligt op het zoeken, 

determineren, proeven en ruiken van al het moois dat we 

tegenkomen. 

Wanneer:  zondag 23 april 2023, 09.30-11.30 uur 

Verzamelen: 08.45 uur bij de Bantam bosingang tegenover  

  de Shell (Franse Kampweg 40, Bussum) 

  Parkeren kan voor de Gamma  

  (Franse Kampweg 12, Bussum) 

Door wie:  Nina van den Berg 

Kosten:  € 13,00 

Begeleiding: Petra Noordanus, maximaal 16 deelnemers 

 

1705. Rondleiding en high tea in Costerustuin 

Na een rondleiding door de Costerustuin kun je je smakelijk 

laten verrassen tijdens de high tea. Een proeverij van 

verschillende kruidentheemengsels samen met zoete en 

hartige lekkernijen, waarin delen van bloemen en planten zijn 

verwerkt. 

Wanneer:  zaterdag 13 mei 2023, 14.30-16.30 uur 

Verzamelen: 14.15 uur Zonnelaan 4-Z in Hilversum 

Door wie:  Ellen Brandligt 

Kosten:  € 16,00 (Incl. materiaalkosten € 12,50) 

Begeleiding: Joop Hennis, maximaal 13 deelnemers 



Schoolvakanties (Noord) 
Herfst 15 - 23 oktober 2022 

Kerst 24 december 2022 - 8 januari 2023 

Voorjaar 25 februari - 5 maart 2023 

Pasen 9 & 10 april 2023 

Koningsdag 27 april 2023 

Mei 29 april - 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 

Pinksteren  28 & 29 mei 2023 

Zomer 22 juli - 3 september 2023 

 
 

 
 

Cursusbegeleiding: 

Ankie ten Bruggencate (18.00 - 19.00 uur) tel. 035-6240802 

ankie@kploosdrecht.nl 

 

Beata van Etten tel. 06-43106917 

beata@kploosdrecht.nl 

 

Ferry Daas (na 18.00 uur) tel. 035-5826985 

ferry@kploosdrecht.nl 

 

Joop Hennis  tel. 06-45318445 

joop@kploosdrecht.nl 

 

José Veldhuizen  tel. 06-19868259 

jose@kploosdrecht.nl 

 

Maire van der Meulen tel. 06-26704048 

maire@kploosdrecht.nl 

 

Petra Noordanus tel. 06-55121459 

petra@kploosdrecht.nl 

 

Hilda Prinsen (na 18.00 uur) tel. 035-5826985 
hilda@kploosdrecht.nl 

 

Han Schley tel. 06-40865090 

han@kploosdrecht.nl 

 

Lenie Dorland-Verbeek tel. 06-49692433 

lenie@kploosdrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter  Joop Hennis 

Penningmeester  Han Schley tel. 06-40865090 

  han@kploosdrecht.nl 

Secretaris   Maire van der Meulen  

  Oud Loosdrechtsedijk 241  

  1231 LX Loosdrecht  

  maire@kploosdrecht.nl 

 

www.kploosdrecht.nl 
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