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Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari van 
16:00 uur tot 18:00 uur in het Viscentrum. Komt u ook? U krijgt consumptiebonnen, het be-
stuur maakt lekkere hapjes en er is livemuziek van de band The Credits (met o.a. oud-dorps-
genoot David Blitz). Ook zal Gitta Petri op haar accordeon spelen. 

Begin januari ontvangt u de huis-aan-huisfolder met de activiteiten voor de periode januari 
t/m juni 2020. In die folder staan zowel activiteiten uit het boekje, waarvoor nog plaats is, als 
nieuwe activiteiten. De activiteiten staan op de website, dus u kunt meteen inschrijven als u 
een keuze hebt gemaakt: www.cursusproject-abcoude.nl. 

Verslagen en foto’s van activiteiten die geweest zijn vindt u op onze Facebook-pagina. 

 

Een greep uit de nieuwe activiteiten 

U kunt voor deze activiteiten inschrijven via de website: www.cursusproject-abcoude.nl  
 

  

 

Luther Museum Amsterdam 

Sinds zomer 2019 is Amsterdam een museum rijker, het Luther mu-

seum aan de Nieuwe Keizersgracht, gevestigd in gebouw Wittenburg, 

dat dateert uit 1772. In die tijd telde de Lutherse gemeente 33.000 le-

den, dat was 19 procent van de Amsterdamse bevolking. Met zijn reli-

gieus-museale bestemming vormen het gebouw en de collectie een 

waardevolle uitbeelding van het lutherse verleden.  

 

Turks koken 

Maak kennis met de traditionele Turkse keuken. De Turkse keuken 

bestaat niet alleen uit kebab en pizza, de keuken kent veel gezonde en 

lekkere gerechten. Onder leiding van een (goed 

Nederlandssprekende) Turkse kok gaan we een aantal gerechten 

koken en proeven. 

http://www.cursusproject-abcoude.nl/
https://www.facebook.com/CPAbcoude/?epa=SEARCH_BOX
http://www.cursusproject-abcoude.nl/
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Gouden Ring, Sint-Petersburg en Moskou 

In de landelijke omgeving reizen we langs de steden van de Gouden 

Ring – Vladimir, Soezdal, Kostroma – het oude Rusland. Onderweg 

naar Sint-Petersburg bezoeken we het woonhuis van Tsjaikovski, we 

gaan naar de Hermitage, de Hollandse Kerk en natuurlijk “Moskou bij 

avond”. Het is een presentatie in de vorm van een audiovisuele 

(beamer)show, met prachtige Russische muziek. 

 

Leonardo da Vinci 

Er bestaat een connectie tussen Leonardo da Vinci en Abcoude. In 

deze lezing is dat de aanleiding om het spoor terug te volgen en staan 

we stil bij de rode draden in Leonardo’s leven en de wijze waarop 

deze in zijn werk tot uitdrukking komen, zoals zijn geringe opleiding, 

zijn homoseksualiteit en zijn mensvisie. Na deze lezing zult u anders 

naar Leonardo’s werk kijken. Het genie in al zijn menselijkheid. 

 

De Vecht vroeger en nu 

In opdracht van het Vechtstreekmuseum in Maarssen heeft de Foto- 

en Videoclub Loenen de 150 aquarellen uit het Verkadeboek De Vecht 

van Jac. P. Thijsse en ook de huidige situatie gefotografeerd. Wij 

vertonen een selectie van deze foto’s. U kunt genieten van de 

aquarellen geprojecteerd op groot formaat en u zult verbaasd zijn 

over de veranderingen in 100 jaar en ook over alles wat nog nagenoeg 

onveranderd is. 

 

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

