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Het nieuwe cursusjaar is begonnen! U kon op onze website intekenen vanaf 2 september 
12:00 uur en u hebt dit massaal gedaan. Veel activiteiten zijn dan ook vol en er staan veel 
mensen op de wachtlijst.  

Maikel Konijn geeft extra patélessen, Ineke Scheepens geeft bij voldoende deelnemers een 
extra cursus Spaans voor beginners en er komt een extra bezoek aan Vreedenhorst. Aan het 
huidige jaarprogramma zullen we in januari enkele nieuwe activiteiten toevoegen. Deze 
staan in de folder die begin januari verspreid wordt. 

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.  

Voor deze nieuwsbrief is Nienke Meenk geïnterviewd door Didi Garssen. Ook vindt u een 
overzicht van activiteiten in september en oktober waar nog plaats is. Verslagen en foto’s 
van activiteiten die geweest zijn vindt u op onze Facebook-pagina. 

 

Interview met Nienke Meeks door Didi Garssen 

Nienke Meeks geeft op 27 september een workshop portretfotografie. Ook u bent van harte wel-
kom! 
 

Is er veel verschil tussen een foto die iemand 
zelf maakt of die een professional maakt? 
Ja, een "kiekje "is een document in de tijd: je 
kunt er eventueel iemand mee intimideren en 
daardoor kijkt men vaak niet ontspannen of 
natuurlijk. Bij een portretfoto praat ik altijd 
om iemand op z'n gemak te stellen en een be-
paalde blik te vangen. Door de lichtval die ik 
hanteer, is er meer dynamiek en dieptewer-
king te zien. Ik maak een aantal foto's om tot 
het juiste moment te wachten. 
Dan probeer ik een schaduw in het portret te 
krijgen, een beetje vergelijkbaar met een por-
tret van Rembrandt.  
 

In het Cursusboekje staat dat je een 
smartphone kunt gebruiken. Maar is een ca-
mera eigenlijk niet beter? 
Met een camera kun je iets meer, zoals inzoo-
men en diepte creëren en een camera heeft 
een grotere lens. Maar met een mobiel lukt 
het vaak ook heel goed. Een camera moet je 
eerst technisch goed beheersen, voor je er-
mee werken kunt. 
 
Is het voor de mensen leuk zo'n cursus te 
doen? 
Absoluut, je leert alle do's en dont's van me 
zoals hoe je een goede afstand neemt tot het 

https://www.facebook.com/CPAbcoude/?epa=SEARCH_BOX
https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567634053/portretfotografie
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portret, en het verschil tussen flitslicht en ge-
woon licht. Ik neem ook van alles mee: statief, 
flitser en twee speciale lampen, portretlenzen. 
 
Wordt het een moeilijke cursus? 
Nee hoor, het wordt heel laagdrempelig. Ik 
kan iets zo moeilijk of makkelijk maken, als ik 
wil. We leren in ieder geval de eyeopeners 
over de portretfotografie en iets over de licht-
inval.  
 
Maak je zelf ook foto's van dieren en bijvoor-
beeld landschappen? 
Ja, maar bij dieren moet ik snel klikken of foef-
jes toepassen. Bij landschappen doe ik graag 
iets met lijnen, liefst in een industriële omge-
ving. Maar het vraag meer energie van me. 
Bij portretten krijg ik vaak bepaalde opdrach-
ten en dan vind ik het leuk, me daarin te ver-
diepen en er de tijd voor te nemen. 

 
 

Activiteiten september en oktober 2019 

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

Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

Rondleiding en lunchconcert 

Muziekgebouw aan ‘t IJ 

rondleiding door een medewerker 

van Muziekgebouw aan ’t IJ 

Donderdag 26 september 

10:45 uur – 13:30 uur 

Amsterdam: 

Muziekgebouw aan ’t IJ 

Piet Heinkade 1 

(10:30 uur verzamelen in de hal) 

cursuskosten € 10 

Ingeborg van Hees 

06 4274 0116 

Portretfotografie 

workshop van Nienke Meeks 

Vrijdag 27 september 

14:30 uur – 16:30 uur 

Baambrugge: 

Dorpshuis De Vijf Bogen 

Prinses Margrietstraat 10 

cursuskosten € 8,50 

Ulla Neuhaus 

06 2231 8307 

http://www.cursusproject-abcoude.nl/
https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567411477/muziekgebouw-aan-het-ij
https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567634053/portretfotografie
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Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

Amsterdam Underground 

 

stadswandeling met een gids van 

Amsterdam Underground 

Woensdag 2 oktober 

11:00 uur – 12:30 uur 

Amsterdam: 

café Dwaze Zaken 

Prins Hendrikkade 50 

cursuskosten € 12,50 

Ans Poons 

0294 77 97 92 

De AVG: privacywetgeving 

lezing van Anat Fuldauer, 

gegevensbeschermingsfunctionaris 

Woensdag 9 oktober 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude: 

Angstelborgh, Geinzaal 

Dorpszicht 22 

cursuskosten € 8,50 

Josje Boeijink 

0294 28 32 85 

Vechtstreekmuseum 

 

rondleiding door een gids van het 

museum 

Zaterdag 12 oktober 

11:00 uur – 12:15 uur 

Maarssen: 

Diependaalsedijk 19b 

cursuskosten € 10  

(met MJK € 5) 

Didi Garssen 

0294 28 87 64 

Algoritmen 

lezing van Casper Convent< 

wiskundige  

Woensdag 30 oktober 

20:00 uur – 21:30 uur 

Abcoude: 

Viscentrum, Molenweg 19 

cursuskosten € 8,50 

Josje Boeijink 

0294 28 32 85 

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. 

https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567411477/underground-amsterdam
https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567411477/avg-privacy-wetgeving
https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567411477/vechtstreekmuseum-maarssen
https://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1567411477/algoritmen
mailto:cursusproject@kpnmail.nl

