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Almere

Van de voorzitter.
Hierbij de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen. Het was een rommelig seizoen met wijzigingen van de
locaties voor onze activiteiten. Het boekbinden moest zelfs worden gestopt.
Vanaf september (start van het nieuwe seizoen) zullen alle activiteiten plaats vinden bij Senior-Live
op de Kerkgracht 41 in Almere-Haven.
In het nieuwe winterwerkboekje dat u in augustus zult ontvangen zullen de activiteiten voor het
nieuwe seizoen bekend gemaakt worden.
Wij wensen jullie een fijne zomer toe en ontmoeten jullie graag weer in het nieuwe seizoen
Leny Westhoven.

In memoriam.
Op 2 mei j.l. is Joke Hasenbos helaas van ons heengegaan. Wij zullen haar blijven herinneren als een
spring in het veld. Wij wensen haar familie veel sterkte toe
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Programma Museumgroep NIVON juni - augustus 2016

Woensdag 8 juni 2016: Museum Prinsenhof Delft
Museum Prinsenhof Delft heeft een uitgebreide collectie schilderijen, aardewerk en gebruiksvoorwerpen. Een groot deel hiervan stamt uit de 16e en 17e eeuw, de periode van grote bloei
voor Delft en de Nederlanden. De collectie beslaat een periode van meer dan vijf eeuwen en is
zeer divers: van Michiel van Mierevelt tot Jan Schoonhoven en van 17de eeuws textiel en zilver tot hedendaags keramiek. De collectie is nog niet online ontsloten, er wordt hard gewerkt
om deze in de nabije toekomst toegankelijk te maken voor het publiek. Een groot deel van de
collectie is nu al wel te vinden via www.wikidelft.nl
Ontdek de collectie van Museum Prinsenhof Delft niet alleen in het museum. Bekijk nu online
een selectie van topstukken uit de drie kernthema's van het museum: Willem van Oranje,
Delfts Blauw en Meesters in Innovatie. Deze worden verder toegelicht aan de hand videobeelden.
In Museum Prinsenhof Delft vond één van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis plaats; de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584. Maak kennis met Willem van Oranje, voorvader van koning Willem-Alexander. Leer alles over zijn
leven, zijn dramatische dood en zijn nalatenschap. Bezoek de
‘plaats delict’: de befaamde moordhal met de kogelgaten.
Wie was Willem van Oranje, de man die voorop ging in deze strijd?
Wat inspireerde hem? En wat betekent de Vader des Vaderlands
voor het Nederland van nu?
Toegang met MJK gratis. We vertrekken met de Intercity om 9.32 van Almere Centrum naar
Delft en komen daar om 10.55 aan. Vandaar is het nog 10 minuten lopen naar het museum.
Reiskosten gereduceerd tarief: 18.80 euro retour.

Woensdag 13 juli 2016: het Dordrechts museum.
Het begon in 1842 met één schilderij dat door één particulier werd geschonken. In dat jaar werd het
Dordrechts museum opgericht door kunstliefhebbers en verzamelaars. Sindsdien is de internationaal
gewaardeerde collectie uitgegroeid tot één van de belangrijkste stedelijke musea van Nederland.
Ontdek meer dan vijf eeuwen Nederlandse schilderkunst: van de 17 de eeuw tot nu.
Toegang met MJK: gratis. We nemen de Intercity van 9.32 uur van af Almere Centrum en komen in
Dordrecht aan om 11.26 uur. Daar moeten we nog een klein stukje met bus 5 en dan is het nog 5
minuten lopen naar het museum. Reiskosten gereduceerd tarief: 23,60 euro treinretour en 1,28 euro
voor de bus.
Postgiro, NIVON-afdeling Almere NL36 INGB 0003523673
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Woensdag 10 augustus 2016
In april hebben we, na ons bezoek aan het Allard Pierson Museum met de DWDD Pop Up II,
een broodje gegeten op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, voormalig Burgerweeshuis van Amsterdam. Dat bracht me op het idee om ook dit museum eens te bezoeken.
Het museum heeft een schat aan informatie over de 1000-jarige geschiedenis van de stad en is
onlangs volledig nieuw opgezet, waarbij ook het hedendaagse Amsterdam aandacht krijgt.
Toegang met MJK gratis. We nemen de Intercity van 9.32 uur naar Amsterdam en kunnen dan
lopend of met de tram naar het museum. Reiskosten gereduceerd tarief: 7,20 euro retour met
de trein en 1,42 euro voor de tram.
Alle vertrektijden en vervoerskosten onder voorbehoud
Zin om mee te gaan? Dan graag even aanmelden bij Leonieke Bos, 06 14 73 03 22 of 036
532 81 92 of per mail: leonieke.bos@ gmail.com
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4

Wandelprogramma 19 juni 2016
De wandelingen zijn altijd op zondag en samengesteld door de Werkgroep Wandelen bestaande uit:
Annemiek Steffens, Astrid Duijff en Marion Schrijver.
Ga je mee, meld je dan even aan door te bellen of te mailen.
Annemiek Steffens tel: 06-13152829 of annemieksteffens@hotmail.com
Astrid Duijff tel: 5333320/06-28972689 of astrid.duijff@gmail.com
Marion Schrijver tel: 06-46636228 of jonschrijver@gmail.com
Zondag 19 juni 2016 Wandelroute Heidenstein 7,5 km.
Rondwandeling van 4,5 km + aanlooproute 1,5 km vanaf station Driebergen- Zeist.
Landgoed Heidenstein ligt verscholen in de bossen bij Zeist. Op de heidevelden tussen de oude
naaldbossen grazen Drentse heideschapen. Zo zag de Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar
geleden uit. De rondwandeling voert langs overblijfselen van een historisch landgoed.Vertrek (onder voorbehoud) 09.39 Almere Centrum aankomst Utrecht 10.20, op perron 12 overstappen op
trein naar Driebergen-Zeist aankomst 10.54

Indien u meer wilt weten kunt u informatie krijgen bij:
Leny Westhoven
Marjolein Koerselman

036-5324578 - 0639142970
036 - 5349955

www.nivonalmere.nl
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