Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen – april 2018

Hoewel ons voorjaarsprogramma nog niet is afgelopen, zijn we al druk bezig met
de organisatie en voorbereiding van het programma voor het komende najaar.
En ook de afgelopen periode is er weer veel gebeurd op het gebied van cursussen,
workshops en lezingen.

Cursus 38, Rondleiding Alpaca boerderij
De Alpaca, in de volksmond ook wel berglama genoemd, is een evenhoevig zoogdier uit Zuid
Amerika. De Alpaca is nieuwsgierig en vriendelijk. Ze zien er zeer aaibaar uit met hun mooie
warme wollen vacht. Op dit moment is de High Meadow Farm onder leiding van Anita van
Huls een bloeiend bedrijf, waar met veel passie en liefde de Alpaca’s worden gefokt. Op 11
april hadden wij een rondleiding op de boerderij, er werd ons veel vertelt en uitgelegd over de
verschillende soorten Alpaca’s, de Huacaya en de Suri’s, het fokprogramma, de wol, de
verzorging. Het was een geweldig interessante middag.

Dank je wel Ellen voor je bijdrage

Cursus 40, Artis in de Oorlog
Op vrijdag 20 april was er de rondleiding Artis in de Oorlog. Onder begeleiding van twee
gidsen kregen we een rondleiding door heel Artis. We hadden schitterend weer en het park
stond in bloei.
Er werd door de gidsen enthousiaste verhalen verteld, ze waren soms spannend en
indrukwekkend. De verhalen over de onderduikers die er soms wel 3 of 4 jaar gezeten
hebben laten je weer voelen hoe waardevol
vrijheid is!

Deze plank bij de Apenrots werd tijdens een razzia
Snel over het water gelegd en extra ingangen werden
geopend voor mensen die zich in de binnen-verblijven
moesten verstoppen. De apen naar buiten en de mensen erin.
Tijdens de oorlog is het niet ontdekt.

Dank je wel Paula voor je bijdrage
Cursus 42, Wandeling: Bij ons in de Jordaan
Op 24 april hebben wij de stadswandeling “bij ons in de Jordaan” gelopen. Onze gids Peter
van Ruijven vertelde ons over het ontstaan van de Jordaan. Maar ook over de volksmensen
die er gewoond hebben, met de nodige smeuïge verhalen die daarbij hoorden. Van het leven
toen en waarom de grachten gedempt werden. Maar het ging ook over de mensen die er nu
wonen. Hij nam ons mee naar verborgen hofjes, stuk voor stuk pareltjes. Voor de mensen die
deze keer niet mee konden, in het najaar komt deze wandeling weer terug en is zeker de
moeite waard.
Dank je wel Ellen voor je bijdrage.

Op deze cursussen kunt u zich nog inschrijven

Cursus 45, Rondleiding Pinetum Hilversum, 1 dinsdag, 15 mei van 14:00-15:15 uur
In 1909 liet Blijdenstein een Pinetum in Engelse landschapsstijl ontwerpen door tuinarchitect
Hendrik Copijn. Blijdenstein bleef intensief contact houden met Kew Gardens en zaden en
bomen uitwisselen. Zijn doel was een zo compleet mogelijke coniferencollectie tot stand te
brengen. Een Pinetum is een botanische tuin die gespecialiseerd is in naaktzadigen. De
meest bekende naaktzadigen zijn de coniferen met onder meer de den, jeneverbes en de
Taxus. Wereldwijd zijn er ongeveer 1000 soorten naaktzadigen, waarvan het Pinetum er
bijna vierhonderd bezit uit zowel de gematigde streken als de tropen en subtropen. Het
Pinetum biedt een thuis aan een keur van met uitsterven bedreigde soorten, maar ook de
'gewonere' bomen uit onze tuinen treffen we er aan. Op de rode lijst worden tweeënzestig
zeer ernstig bedreigde soorten naaktzadigen aangegeven; hiervan heeft het Pinetum er
veertien in de collectie. Behalve naaktzadigen heeft het Pinetum een belangrijke collectie
rododendrons en vele soorten varens.

Cursus 46, Architectuurrondleiding door het Betondorp, 1 donderdag 17 mei van 11:0013:00 uur
We vertellen over de stedenbouwkundige achtergrond van het Betondorp, over de tuinstaden tuindorp beweging, over het hoe en waarom van de betonexperimenten en over de
betrokken architecten. Hoe Betondorp zich ontwikkelde tot in onze tijd. En natuurlijk ook
meer over Johan Cruijff en Gerard Reve, die hier sporen achterlieten. En dan is er nog het
bizarre verhaal van Jo en Co Mulder, architecten uit de jaren 20 en 30.

Alle informatie over de cursussen en inschrijven vindt u op de website
www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

