Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen – mei 2018

Dit is de laatste nieuwsbrief over het voorjaarsprogramma. De maanden juni en
juli zijn onze “vakantiemaanden”. Het programma voor het najaar is klaar en vol
met oude bekenden en interessante nieuwe cursussen. Het definitieve
programma verschijnt in de Nieuwe Meerbode op woensdag 29 augustus. U krijgt
het t.z.t. bij de nieuwsbrief van augustus.
De cursusmarkt is dit keer op
in Vinkeveen.

vrijdag 7 september, en zoals altijd in De Boei

Cursus 44, Hofjes wandeling Utrecht
Utrecht is een van de oudste en meest intacte steden die Nederland rijk is. De binnenstad
geeft je, met haar eeuwenoude grachten en scheve panden een unieke ervaring. Maar
misschien wel de mooiste verrassing bevindt zich niet in het zicht van de grachten en de
panden, maar er achter. De hofjes. De wegen naar de hofjes zijn in het ene geval nauwe
steegjes, in andere gevallen een hermetisch gesloten poort, een schijnmuur van een kerk.
Binnen enkele tientallen meters transformeert de hectiek van de stad zich naar een
adembenemende rust.

Dank je wel Ellen voor je bijdrage

Cursus 45, Rondleiding Pinetum Hilversum
Op 15 mei was de wandeling in het Pinetum van Hilversum: zie bijgaande foto’s. Het was
een prachtige wandeling met een gids die veel wist te vertellen. We hebben ook nog van de
bomen gegeten, echt waar! Ze nam ons ook mee de kas in. Er staan hele oude bomen in het
Pinetum en haar vader zei altijd: ‘boompje groot, plantertje dood’. Kortom een fijne middag.

Cursus 46, Architectuurrondleiding door Betondorp
Betondorp, deze wijk werd tussen 1923 en 1925 gebouwd. Op het moment dat de wijk werd
opgezet was er een tekort een geschoolde bouwvakkers. Bovendien was er sprake van een
voortdurende stijging van de baksteenprijzen door een aanhoudende grote vraag. Na de
eerste Wereldoorlog was er een nijpend tekort aan goedkope woningen. Daarom werd
besloten aan de rand van de gemeente, ver van de bestaande bebouwing van Amsterdam
een wijk van ongeveer 900 woningen te bouwen, die naast baksteenwoningen ook uit een
groot aantal woningen van beton zou bestaan.
Het is een prachtige ruim opgezette wijk geworden en gebleven met veel groen, winkels, een
bibliotheek, een verenigingsgebouw, een kerk, een café. Een heel ander stukje Amsterdam,
maar niet minder interessant.

Dank je wel Ellen voor je bijdrage

