Beste leden,
Het is november en tijd voor de aankondiging van de eerste avondvullende lezing van tiet nieuwe
verenigingsjaar. In deze brief treft u dan ook allereerst de aankondiging en toelichting op het
onderwerp van de november-lezing aan. Daarnaast is er in deze brief enige ruimte gereserveerd om
een aantal besluiten die zijn genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering op hoofdpunten te
presenteren. Een ALV bovendien die in het teken stond van een kleine viering van de officiële
verenigingsstatus van de HGVU! Het is de bedoeling dat in een extra brief binnenkort de punten
uitgebreider aan u zullen worden gepresenteerd.

November-lezing
Deze maand is de heer Wim Meuienkamp bereid gevonden een uiteenzetting te geven over:

Thieelcoepels langs de Veclit
De Vecht staat voor koepels, al vanaf de 17e eeuw. Ook buitenlandse reizigers merkten de veelheid
aan buitens, parken, tuinen, koepels en tuinsieraden langs deze rivier op. Men voer natuurlijk ook
langs andere rivieren, maar alleen de Vecht heeft de veelheid aan buitenplaatsen en koepels
behouden. Dat maakt de vechtkoepels uiterst geschikt om als een pars pro toto te dienen voor de
Nederlandse koepel, zijn verschillende types, vormen en stijlen.
Wim Meuienkamp is kunsthistoricus, gespecialiseerd in follies en tuingebouwen. Hij heeft onder
andere boeken geschreven over de follies van Nederland en België en de historische tuinen en
parken in deze landen. Hij is actief in de Donderberggroep, de Stichting voor Follies, Tuinsieraden en
Vermaaksarchitectuur. In 1995 heeft hij het boek "Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek:
overvloed & welbehagen' geschreven.
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