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Het nieuwe cursusjaar begint bijna! Aan het huidige jaarprogramma zullen we in de loop van 
het jaar nieuwe activiteiten toevoegen. De prijs van alle activiteiten is zo laag mogelijk ge-
houden, maar we ontkomen helaas niet aan een kleine prijsverhoging. 

U kunt op onze website intekenen vanaf 3 september 12:00 uur. 

We bedanken iedereen die een bijdrage leverde aan de totstandkoming van het cursus-
boekje. In het bijzonder noemen we nog graag de adverteerders die de uitgave van het cur-
susboekje mogelijk maken en de mensen die dit boekje huis-aan-huis bezorgen in Abcoude en 
Baambrugge. 

In deze nieuwsbrief doet Didi verslag van een interview met Gert Tetteroo over het spoorhuis 
Vinkeveen. Daarna krijgt u een overzicht van de eerstkomende activiteiten.  

 

Interview met Gert Tetteroo door Didi Garssen 
 

 
 
 
 

 
 

Waarom is dit spoor ooit opgezet? 
In de 19de eeuw waren de grote steden onderling goed bereik-
baar maar het platteland helemaal niet en daar moest verande-
ring in komen. Heel Vinkeveen liep in z'n zondagse goed uit toen 
de eerste trein in 1915 hier arriveerde, de wereld zou voor de 
dorpelingen open gaan. Jammer was dat iets later de autobus er 
als concurrent bijkwam. Dit zorgde voor minder treinpassagiers 
want de bus was iets comfortabeler en gemakkelijker. 
Het goederenvervoer bleek wel belangrijk. Dat kwam door het 
bloemenvervoer uit Aalsmeer maar nog meer omdat de Vinke-
veense groente- en fruitveiling zich naast station Vinkeveen ves-
tigde. 
 
Waar kwam het spoor langs? 
Het spoor was onderdeel van de zgn. Haarlemmermeerspoorlij-
nen en ging via o.a. Amstelveen en Mijdrecht tot Aalsmeer en de 
andere kant op naar Loenen. Daar kon je overstappen op het be-
staande spoor naar Utrecht of Amsterdam. 
Uniek aan deze lijn was de kruising met de A2, met gevaarlijke 
spoorbomen. 
De trein reed acht keer per dag. In 1950 is het personenvervoer 
opgeheven en in 1986 reed de laatste de goederentrein. 
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Je hebt dit pand gekocht en opgeknapt. Waarom bewoon je niet 
het hele huis? 
Het was mijn eigen idee om de begane grond open te stellen 
voor culturele en maatschappelijke projecten; daar verdien ik 
ook nog iets aan, want het is een duur pand. De ramen zijn bv. 
niet van dubbel glas, al heb ik wel het hele dak flink laten isole-
ren. Beneden waren het stationsgebouw en depot. De stations-
chef woonde boven en had beneden een eigen voordeur. 
Het hele pand is in z'n oude luister hersteld en tijdens de restau-
ratie kwamen er mooie details tevoorschijn zoals een loket. Ook 
zijn er nog oude treinkaartjes gevonden.  
 
En is er nu een pad naar het oude station van Oukoop in Nieuwer 
ter Aa?  
Je bedoelt het Bellopad. Dat is een prachtig pad over het oude 
spoor dat je beiden kanten op kunt bewandelen. Waar dat stati-
onsgebouwtje van Oukoperdijk staat loopt het echter vanwege 
bewoning niet door dus je moet daar even omlopen. Het pad 
voert je over diverse bruggetjes en eindigt in Abcoude bij de 
Witte Dame. Het is een leuke route! 

 
 
Zondagmiddag 7 oktober is 
er een lezing van het Cur-
susproject in het Spoorhuis 
Vinkeveen. U bent van 
harte uitgenodigd! 
 

Activiteiten september/oktober 2018 

U kunt vanaf 3 september 12:00 uur voor o.a. deze activiteiten inschrijven via de website: 
www.cursusproject-abcoude.nl  
 

Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

 

energetisch bewustzijn en welzijn 

door Adeline Kuiken 

 

donderdag 17 september 

20:00 uur – 21:45 uur 

Abcoude: Angstelborgh, Gein-

zaal, Dorpszicht 21 

cursuskosten €10 

Ingeborg van Hees 

06 4274 0116 

We gaan ontdekken hoe we onze creativiteit kunnen vieren en eren door contact te maken met 

onze Hout-energie. Hout staat voor harmonieus samenzijn en creativiteit. Daar horen keuzes bij: 

hoe kunnen we volledig tot zelfexpressie komen en hoe kunnen we ons levenspad het beste 

(ver)volgen? 

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

 

Fort bij Nigtevecht 

 

rondleiding met een gids 

woensdag 19 september 

11:00 uur – 12:00 uur 

Nigtevecht: Velterslaan  
(verzamelen bij het bankje op het grind 

cursuskosten € 7,50 

incl. koffie/thee 

Francis van Eldik 

06 4717 1528 

Het Fort bij Nigtevecht is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam 

werd gebouwd tussen 1880-1920; het was een verdedigingslinie rond de hoofdstad van ongeveer 

135 km lang. 

 

een eigen bedrijf in drie stappen 

 

cursus door David Uijl 

dinsdag 25 september 

20:00 uur – 21:30 uur 

Abcoude: Angstelborgh, Gein-

zaal, Dorpszicht 21 

cursuskosten €8,50 

Ulla Neuhaus 

06 2231 8307 

Heb je een droom en denk je dat je er geld mee kunt verdienen? Dan wordt het tijd voor een eigen 

bedrijf. Of je nu wil freelancen, zzp'er wil worden, een winkel of een fabriekshal wil openen: deze 

cursus is voor jou! 

 

Bijlmer-fietstocht 

 

met gids Jenny van Dalen 

dinsdag 2 oktober 

11:00 uur – 13:30 uur 

Amsterdam ZO: 

metrostation Holendrecht  
(verzamelen bij de ingang AMC-zijde) 

cursuskosten € 8,50 

Francis van Eldik 

06 4717 1528 

De Bijlmermeer is zo dichtbij en toch zo onbekend. De Bijlmer-fietstocht biedt u een blik op deze 

samenleving die zo kleurrijk is door de vele culturen die hier gevestigd zijn. 
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Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

 

Hermitage: Classic Beauties 

 

rondleiding met Hanneke van 

Rooijen 

vrijdag 4 oktober 

14:00 uur – 15:30 uur 

Amsterdam: Amstel 51 
(verzamelen inde hal van de Hermitage) 

cursuskosten € 8,50 

+ entree (gratis met MJK) 

+ € 2,50 toeslag expositie 

Ingeborg van Hees 

06 4274 0116 

Het menselijk lichaam heeft kunstenaars door de eeuwen heen gefascineerd. In het midden van de 

achttiende eeuw kreeg dit onderwerp in de kunst een nieuwe dimensie door spectaculaire opgra-

vingen in Italië. 

 

Spoorhuis Vinkeveen  

 

lezing door Piep Pijper 

zondag 7 oktober 

15:00 uur – 16:30 uur 

Vinkeveen: Demmerik 68 

cursuskosten € 12,50  

incl. koffie/thee 

Didi Garssen 

0294 288 764 

In 1915 werd station Vinkeveen feestelijk geopend en de laatste personentrein vertrok op 3 sep-

tember 1950, de laatste goederentrein in 1986. 

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

