
Nieuwsbrief Cursusproject Abcoude/Baambrugge – februari 2018 

 

 

Eind januari komt het nieuwe programma uit. Loes Brockhus en Francis van Eldik hebber er weer een 

prachtig boekje van gemaakt, met in totaal 32 activiteiten. De inschrijving begint op 5 februari om 

12:00 uur. Er is voor elk wat wils: kooklessen, wandelingen, museumbezoeken, excursies, lezingen en 

ook het haken van een mandje. In het overzicht geven we u alvast een indruk van de eerste activitei-

ten. 

Beeld en Geluid door Didi Garssen 
12 januari – Toen we binnenkwamen zagen - 
en vooral hoorden - we bekende zangers oefe-
nen voor ’s avonds, voor een groot galafeest 
voor een bouwbedrijf. “De ruimte bij de ingang 
wordt nogal eens verhuurd,” zei de dame die 
ons rondleidt. Op de foto hiernaast zie je ge-
dekte tafels van bovenaf en de enorme diepte 
van het gebouw.  
 
Het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum 

is bestemd voor de archieven van radio en tv 

opnames. Op deze plek waren ooit sportvel-

den, toen werd het een complex van media-

kantoren en studiogebouwen, het Mediapark. 

De naam kent u nog wel van de moord op Pim 

Fortuyn.  

 

En in 2006 is dit pand gebouwd. Het bijzon-

dere ontwerp is van Jaap Drupsteen. U heeft 

vast die gekleurde glazen buitenkant wel eens 

gezien. Elk prachtig glazen deel stelt in reliëf 

iets voor uit de tv-wereld; dat zie je pas als je 

het van dichtbij kijkt.  

 

Je kunt niet binnendoor vanaf de parkeerga-

rage naar het gebouw, want de kelders zijn 

heel diep gebouwd en vormen als het ware 

een kom. Deze kom is eerst door duikers vast-

geklonken en daarna ontwaterd. Met enorme 

liften gaan we naar de kelders waar de archie-

ven bewaard worden in een bepaalde, con-

stante temperatuur. Helaas mochten we geen 

kijkje nemen in die archieven. 

Helemaal boven is een museum en daar kon-

den we over de rand het imposante gebouw 

bekijken. Men kan kleine ruimtes huren in dit 

gebouw en er worden een paar programma’s 

opgenomen, zoals Verborgen Verleden. 
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Beeld en Geluid heeft een goede beveiliging 

tegen brand. Eens raakte een bezoekertje iets 

verkeerds aan en toen ging het hele systeem 

werken: een paar enorme ventilatoren zogen 

sigarettenpeuken naar binnen omdat de rook-

ruimte daar toen pal achter was. Dit is inmid-

dels verbeterd. 

We kregen oude tv fragmenten te zien en ver-

schillende onderdelen die ooit gebruikt waren 

bij series. Leuk, je weer even een stuk jonger 

te wanen! 

 
 

 

Vooraankondiging voor enkele activiteiten in feb/mrt 2018 

U kunt vanaf 5 februari 12:00 uur voor deze en nog veel meer activiteiten inschrijven via de 
website: www.cursusproject-abcoude.nl  
 

Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

energetisch werk en shiatsu: 

ademen en loslaten 

 

met Adeline Kuiken 

donderdag 22 februari 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude: 

Angstelborgh, Geinzaal 

Dorpszicht 22 

cursuskosten €7,50 

Ingeborg van Hees 

(06) 4274 0116 

Iedere inademing heeft een nieuw begin in zich. Iedere uitademing biedt de kans om iets los te la-

ten. Wat kan en wil jij graag loslaten? En als er ruimte is, wat zou jij dan in je leven willen uitnodi-

gen of waaraan wil je (opnieuw) beginnen? 

Deze avond is een introductie in het contact maken met onze Long energie en het ons ermee ver-

binden. Door middel van ademhalingsoefeningen, beweging en visualisaties krijgen we inzicht in 

onze Long-energie.  

http://www.cursusproject-abcoude.nl/
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Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

Charlotte Salomon 

in het Joods Historisch Museum 

 
met een gids van het museum 

vrijdag 23 februari 

14:00 uur – 15:00 uur 

Amsterdam: 

Joods Historisch Museum 

Amstelstraat 1 

cursuskosten €8,50 

Ans Poons 

(06) 2946 8240 

Het Joods Historisch Museum markeert het honderdste geboortejaar van kunstenares Charlotte 

Salomon (1917-1943) met een bijzondere tentoonstelling gewijd aan haar artistieke nalatenschap: 

het kunstwerk Leven? of Theater? 

de gesteentenkringloop 

 
met Arjen Woltman 

donderdag 1 maart 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude: 

Viscentrum 

Molenweg 19 

cursuskosten € 7,50 

Inge van den Hoed 

(0294) 28 13 38 

Hoe ontstaan gesteenten en hoe verdwijnen ze weer? Hoe passen ze in de grote geologische kring-

loop? Hoe zijn gesteenten ingedeeld en hoe zien ze eruit? Waaruit bestaan ze en waarvoor gebrui-

ken we ze? 

wandeling Marineterrein 

 
met Hans Olthof 

(Gilde Amsterdam) 

vrijdag 2 maart 

14:00 uur – 16:00 uur 

Amsterdam: 

ingang Scheepvaartmuseum 

Kattenburgplein 

cursuskosten € 7,50 

Ingeborg van Hees 

(06) 4274 0116 

In het midden van de 17e eeuw werd de scheepswerf voor de Admiraliteit verplaatst naar de 

nieuw aangelegde oostelijke eilanden (Kattenburg, Wittenburg en Oosterburg). De werf kwam te 

liggen aan de westkant van het eiland Kattenburg en er werd een arsenaal gebouwd: 's Lands Ma-

gazijn genaamd. Het laatste schip dat van de helling gleed was De zeven provinciën in 1909. Een 

paar jaar later werd de werf definitief opgeheven. Het terrein bleef in bezit van de Marine en het 

werd gebruikt als kazerne-opleidingscentrum voor marinemensen. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  

cursusproject@kpnmail.nl. Ook wensen en opmerkingen kunt u mailen naar dit adres. 

mailto:cursusproject@kpnmail.nl

