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Natuurwerkdag 2016
Op zaterdag 5 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwil-
ligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onder-
houdsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL.
In Gouda en omgeving kun je o.a. meehelpen met het knotten van ca. 20 knotwilgen en 
opstapelen van het gezaagde hout bij de Haastrechtse Molen, Provincialeweg West 64 in 
Gouda. Meer info en aanmelden: www.natuurwerkdag.nl

Piet Boersma neemt ons mee op reis naar Engeland. Hij doet dat met een driedimensionale diaserie.  
Dit betekent dat je de dia’s echt beleeft. Je ervaart dit alsof je zelf door de tuinen loopt.  
De dia’s worden met 2 camera’s tegelijk gemaakt, dit is te vergelijken met onze ogen: alleen door met 
twee ogen te kijken ervaren wij diepte in onze waarneming. Omdat beide dia’s op één scherm gepro-
jecteerd worden, hebben toeschouwers een bril nodig, dit om het linker- en het rechterbeeld uit elkaar 
te houden. 
Het is de tweede serie over Engelse tuinen. De eerste serie gaf een algemeen beeld over tuinen in 
Engeland en liet vooral grotere tuinen zien. In deze serie gaan we vooral in op kleinere particuliere en 
minder bekende tuinen.
Lees verder op onze site >

Lezing over Engelse tuinen (in 3D)
Dinsdagavond 8 november 2016 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Adres: Driestar Educatief, Burg.Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
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Kerstworkshop bloemschikken
Zaterdagochtend 10 december om 09.30 uur of vrijdagavond 16 december om 19.30 uur
Adres: Vlijtig Liesje, Bloemendaalseweg 10, 2741 LE Waddinxveen

Onder leiding van Margo Looijenstein van Vlijtig Liesje maak je een 
gezellig kerststuk voor op de kersttafel of voor buiten aan de deur.  
Er staan genoeg voorbeelden om inspiratie op te doen.
Je kan zelf uit verschillende kleuren kiezen van modern tot klassiek.
Breng gerust je eigen schaal mee, dan maken wij er samen een prach-
tig stuk van. Je betaalt voor het materiaal dat je gebruikt.
De workshop wordt op twee verschillende dagen en tijden gehouden. 
Kies uit zaterdagochtend 10 december vanaf 9.30 uur óf voor vrijdag-
avond 16 december vanaf 19.30 uur. De workshop duurt ca. 2 ½ uur. 
De kosten voor deze workshop zijn afhankelijk van de gebruikte ma-
terialen. Voor ongeveer €25,- maak je een prachtig kerststuk. Je rekent 
af op de dag van de workshop bij Margo.
Lees verder op onze site

Paradijs binnen handbereik

In november vertoont Filmhuis Gouda de film Paradijs  
binnen handbereik over de Haarlemse tuin- en landschaps-
archictect Piet Oudolf. 
Zeer de moeite waard voor iedereen die houdt van natuur, 
kunst en schoonheid. 

Data: 
• Zaterdag 12 november om 18.30 uur, ingeleid door de  

regisseur Barbara den Uyl
• Dinsdag 15 november om 20.30 uur      
• Zondag 20 november om 16.00 uur   

Meer informatie en reserveringen: www.filmhuisgouda.nl.

FILMTIP
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