
 

 

Nieuwsbrief  Cursusproject De Ronde Venen – April 2022 

 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Wat hebben wij het getroffen met het weer en zo ook met onze cursussen. 

Eigenlijk zijn de meeste cursussen, lezingen, wandelingen en musea bezoek 

doorgegaan. De animo is groot en je merkt dat iedereen het weer heel fijn vindt 

om er op uit te trekken en weer iets te doen. 

 

Een aantal van onze cursussen zijn inmiddels geweest, hieronder enkele 

beschreven.  

 

Op 13 april waren we te gast op de Alpaca Boerderij van Anita Huls in Wilnis. 

Anita nam ons mee de wei in waar we de alpaca’s mochten voeren. Intussen 

vertelde Anita veel wetenswaardigheden over de dieren. Er zijn 2 typen: 

huacaya’s en suri’s, ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. Daar 

leven ze op grote hoogte maar in Wilnis onder NAP doen ze het ook goed! 

De dieren zijn zachtaardig en gemoedelijk, we konden er zonder problemen 

tussen staan. 

Wat begonnen is als een hobby is nu uitgemond in een professionele fokkerij. 

Het fokken is niet zonder resultaat gebleven, er zijn al vele prijzen gewonnen. 

Jaarlijks worden de alpaca’s geschoren, de wol kan gebruikt worden om te 

breien of voor dekbedden. 

We begonnen in de wei van de merries en gingen later naar de wei van de 

hengsten.  

Nadat we ook nog de wol producten en de prijzenkast hadden bekeken ging 

iedereen zeer tevreden weer naar huis.  

 

  



 

 

 

Kunst en Architectuur geschiedenis van Haarlem. 

Deze cursus werd vooraf gegaan door een aantal lezingen gegeven door Jean 

van Tongeren. De oude en de nieuwe st. Bavo werden in Haarlem bezocht. Men 

was erg onder de indruk van de nieuwe st. Bavo. 

De opdracht voor het ontwerp van de nieuwe Bavo kerk, werd in 1893 aan Jos 

Cuypers gegeven. Hij ontwierp een gebouw in neogotische stijl. Dit 

oorspronkelijke ontwerp zou echter vele wijzigingen ondergaan. Toen de bouw 

in 1895 aanving, werd allereerst begonnen aan een forse koorpartij. Deze werd 

voltooid in 1898. Van 1902 tot 1906 werden het transept en het schip gebouwd 

waardoor het gebouw een kruiskoepel werd. 

De derde fase, de bouw van de torens en voorportaal, liet door geldgebrek tot 

1927 op zich wachten. Dit deel van de kerk werd in 1930 voltooid. 

Op de daken, steunpilaren en torens van de Kathedraal staan verschillende 

fabeldieren, ontworpen door Jos Cuypers, die de strijd tussen licht en donker en 

goed en kwaad verbeelden. 

In januari 2004 werd begonnen met restauratiewerkzaamheden.  

In oktober 2019 is de European Heritage Award toegekend voor de succesvolle 

restauratie.  

 

 

Gebaren taal; Wat een leuke en een geweldige docent! Gezellig, met humor, 

maar wel eisen stellend. De lessen liepen wel iets uit, maar ja, als je ook zooo 

enthousiast bent, dan kun je ook gewoon niet stoppen. De wisselwerking met de 

cursisten was zo goed en intensief. 

Iedereen gaf op de laatste les een korte presentatie voor de hele groep. Mensen 

die 5 weken geleden geen enkel stukje gebarentaal kenden, konden nu met 

gebaren en véél mimiek daarbij zonder woorden een verhaaltje vertellen. Echt 

heel knap!!  

Bij de cursisten is een korte reactie gevraagd en dit waren hun antwoorden;  

• Heel leuk, die mimiek moet ik veel meer doen, ook bij taal voor horende 

• Zou je eigenlijk al op de lagere school moeten doen 

• Heerlijk om te doen deze cursus, heel leerzaam 

• Prima docente, heel belangrijk 

• Veel te weinig mensen durven dit, dat openstaan voor anderen (met die 

gebaren en vooral die mimiek geef je toch een stukje van jezelf bloot) 

• Het leert je meer geduld te hebben / meer moeite te doen in je 

communicatie 

 

Helaas moesten wij de film rondreis Jordanië gegeven door Frits de Roever op 

het laatste moment afzeggen, dit wegens ziekte van de docent.  

 



Wat staat er nog op het programma in mei, best nog wel wat. Wij hebben echter 

alleen nog plaats op de workshop voor Mixed Media o.l.v. Resi van Zijl. Deze 

wordt gegeven in de Boei te Vinkeveen op 12 mei van 19.30 – 21.30 uur. 

Cursuskosten € 26,00 (incl. materiaalkosten ) Meenemen; werkkleding en bladeren van 

planten of bomen met voelbare nerven. 

 

   
 

U kunt zich  opgeven via onze website  

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

       

 

        

 

 

 

Heeft u zelf een cursus, lezing of wandeling bij ons gedaan en u 

vindt het leuk om hier iets over te schrijven voor in de nieuwsbrief. 

Dan kunt u de tekst en/of foto’s aanleveren naar; 

stichtingcursusproject@gmail.com. 

 

 

https://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       
     


