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Van de voorzitter.
Beste mensen,
Hierbij de nieuwsbrief van Januari/Februari/Maart 2017.
Allereerst de beste wensen voor 2017, dat het jullie allemaal goed mag gaan en dat er dit jaar weer
voldoende animo mag zijn voor de verschillende activiteiten. De eerste vindt plaats op zondag 29
januari ( onze koffie ochtend) en hier zullen Mario en Liselot weer vertellend over een van hun fietstochten. De overige activiteiten staan in deze nieuwsbrief.
Kijkt u ook af en toe op onze website, daar worden eventuele veranderingen op gezet.
Leny Westhoven.
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Programma Museumgroep NIVON van januari t/m april 2017
Woensdag 11 januari 2017:
Op verzoek van enkele deelnemers brengen we een bezoek aan de Markthallen Rotterdam en de Kunsthal
met de tentoonstelling Making Africa: Continent van hedendaags design, met werk van meer dan 120 kunstenaars en ontwerpers.
Deze jonge generatie denkers en makers laat, met hun experimentele aanpak en het vanzelfsprekende gebruik
van nieuwe media, de wereld kennis maken met een nieuwe kijk op Afrika. De tentoonstelling geeft een
verrassend, humoristisch en levendig beeld van design in de breedste zin van het woord. In de hallen 2 t/m 7
zijn nog tal van andere tentoonstellingen te zien, o.a. over bakeliet, waar vroeger veel gebruiksvoorwerpen
werden gemaakt, zoals telefoons, voordat het plastic werd uitgevonden.
Toegang Markthal gratis, toegang Kunsthal met MJK gratis. We vertrekken met de Intercity van 9.32 naar
Rotterdam Blaak, waar we om 11.08 uur aankomen. Vandaar is het nog enkele minuten lopen naar de
Markthallen. Na ons bezoek aan de Markthal gaan we verder met bus of tram naar de Kunsthal. Reiskosten
gereduceerd tarief: trein 20,40 euro retour en bus/tram/metro 2 euro retour.
Woensdag 8 februari 2017:
Stedelijk Museum Amsterdam met de volgende tentoonstellingen: 1) Jean Tinguely Machine spektakel; 2)
100 jaar De Stijl in het Stedelijk; 3) Jordan Wolfson deel 2: Truth/Love en 4) Ed van der Elsken – De Verliefde Camera.
Jean Tinguely staat bekend om zijn speelse, stoere machinekunst en explosieve performances. Alles moest
anders, alles moest in beweging. Precies 25 jaar na zijn dood presenteert het Stedelijk het retrospectief Machinespektakel: de grootste tentoonstelling van deze kunstenaar ooit in Nederland.
Ed van der Elsken is één van de bekendste Nederlandse fotografen, zooral bekend van zijn zgn. straatfotografie in Amsterdam, Parijs, Berlijn en Hongkong.
Toegang met MJK: gratis met een toeslag van 3 euro. We nemen de Intercity naar Amsterdam van 09.32
uur en dan tram 5 naar het Stedelijk Museum. Kosten gereduceerd tarief: trein 7,20 euro retour en tram 1,80
euro retour.
Woensdag 8 maart 2017:
Groninger Museum tentoonstelling Rodin – Genius at work.
Auguste Rodin (1840 – 1917) is de grootste en invloedrijkste beeldhouwer en één van de populairste kunstenaars van de moderne tijd. In het Groninger museum zijn ruim 140 beelden en 20 werken op papier te zien,
waarmee dit de grootste Rodin-tentoonsteling ooit in Nederland te zien is. Dat mogen we niet missen!
Toegang voor deze tentoonstelling geldt een toeslag van 5 euro. We nemen de Intercity van 09.33 uur vanaf
Almere Centrum en komen om 11.13 uur aan in Groningen. Vandaar is het nog enkele minuten lopen naar
het museum. Reiskosten gereduceerd tarief: 29 euro retour.
Woensdag 12 april 2017:
Huis Marseille, Amsterdam
Huis Marseille is een museum voor fotografie aan de Keizersgracht 401. Er staat een tentoonstelling over
Egypte gepland, onder voorbehoud. Mocht deze tentoonstelling niet doorgaan dan kunnen we tegen die tijd
kiezen voor een ander museum in Amsterdam.
Bijvoorbeeld: Huize Frankendael, het enige nog bestaande buitenhuis van Amsterdam, gelegen aan de Middenweg. Er worden tentoonstellingen en concerten georganiseerd en we kunnen de tentoonstelling, het - in
stijl ingerichte - huis en de prachtige tuin bezoeken met een rondleiding. Een groepsrondleiding kost 50
euro en moet van te voren worden afgesproken.
Toegang Huis Marseille met MJK gratis. We nemen de trein van 9.32 uur naar Amsterdam en gaan vandaar
met de tram verder naar het museum. Reiskosten gereduceerd tarief: trein 7,20 euro retour en tram 1,80 euro
retour.
Alle vertrektijden en vervoerskosten onder voorbehoud.
Zin om mee te gaan?
Dan graag even aanmelden bij Leonieke Bos, 06 14 73 03 22 of per mail: leonieke.bos@gmail.com
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Wandelprogramma januari 2017 - juli 2017
Ga je mee, meld je dan even aan door te bellen of te mailen.
Bellen Marjolein Koerselman; tel. 0365349955 of m.koerselman1@kpnplanet.nl
Zondag 15 januari 2017
Wandelroute Hiversum: Omroepland, Mediaparkbos en Centrum 10 km met Jan Vlaming
Is Hilversum nou een stad met dorpse trekjes of een dorp met stadse allures? Houdt het maar op beide, onderweg zult u vanzelf wel merken waarom. Een ding is zeker; het is dé Mediastad van Nederland, bijna alle
publieke- en commerciële omroepen en aanverwante bedrijven houden hier hun domicilie. En dat zult u
merken: deze wandelroute is een rondgang langs de vele mediagebouwen: u komt langs het Mediapark (met
het Instituut voor Beeld en Geluid), de architectonisch interessante en imposante gebouwen van de
NTR/VARA/VPRO en KRO/NCRV, het vliegtuigvormige gebouw van de voormalige Wereldomroep, langs
de ’s-Gravenlandseweg de voormalige villa’s van de VPRO, het door architect Dudok ontworpen Gemeentehuis en als tegenstelling het schattige villaatje van de Hindoestaanse Omroep. Denk niet dat u alleen maar
langs en door bebouwing loopt, integendeel: langs het Mediapark kuiert u over slingerpaadjes en langs vijvers door een wandelbos (wie weet komt u daar een Bekende Nederlander tegen) en door de bossen van het
Goois Natuurreservaat. Daar loopt u een rondje om de bijna 200 m hoge televisietoren. Door de uitgestrekte
villawijk Trompenberg kuiert u naar de gezellige binnenstad , kort daarna krijgt u die dorpse trekjes even te
zien. Na de Sint Vituskerk wandelt u door een rustieke, leuke volkswijk weer naar het station.
Vertrek (onder voorbehoud) Almere Centrum 9.22 uur – Aankomst Hilversum 9.48 uur.
Zondag 19 februari 2017
Wandeling door Landgoed Haarzuilens 10 km. Met Jan Vlaming.
Na de fraaie groenstroken dwars door en langs de Maarssense wijk Maarssenbroek steekt u over een hoog
gelegen voet/fietsbrug de A2 over. Vanaf die brug heeft u een grandioos uitzicht op het voor u liggende
wandelgebied Landgoed Haarzuilens, waar u over talrijke graspaden een boeiende wandeling doorheen
maakt. Onderweg kuiert u langs menig florarijke sloot en langs een oeverzwaluwwand. Na wat (biologisch)
lekkers genuttigd te hebben bij Gasterij Wielrevelt volgt u prachtige wandelpaadjes dwars door en langs
graslanden, langs oude akkertjes en over archeologisch interessante locaties. Het laatste stuk komt door het
gezellige centrum van Vleuten, met een fraai kerkje en de Broederschapshuisjes. Over rustige straten wandelt u naar station Vleuten.
Vertrek (onder voorbehoud) Almere Centrum 9.22 uur via Utrecht aankomst 10.19 uur in Maarssen.
Zondag 23 april 2017.
Wandeling Rondje Ede en Omgeving: Start- en eindpunt Ede [NS] – 12,4 km met Jos Muller.
Rondje door de Edese bossen en over de Ginkelse heide, met prachtige vergezichten. Langs voormalig Belgisch vluchtelingenkamp Vluchtoord Ede (V.O.E.), grafheuvels (tumulus) en gedenkmonumenten (2e W.O.).
Halverwege Horeca Restaurant “Juffrouw Tok” of Natuurcentrum “Veluwe”.
De route leidt over goed begaanbare paden.
Vertrek (onder voorbehoud) Almere Centrum 9.36 uur – aankomst Ede 11.12 uur.
Verzamelen om 09:30 uur: Busstation “Het Oor” als we met auto’s gaan.
Zondag 21 mei 2017
Wandeling Rondje “Lelystad-Noord” – 11,6 km (De paden zijn allen verhard) met Jos Muller.
Deze prachtige, groene wandeling door de Lelystadse natuur start in Lelystad-Centrum en gaat via Sportcentrum 'De Koploper' (3,0 km), Eva's Theekeuken (5,2 km) en Zuigerplaspark door naar eindpunt Bataviastad
(11,6 km). Voor de onvermoeibare stapper is op het eind nog gelegenheid om te shoppen. Daarna wordt de
bus (lijn 3) gepakt om terug te rijden naar Lelystad-Centrum.
Horeca: Lelystad-Centrum, De Koploper, Theetuin en Bataviastad.
Vertrek (onder voorbehoud) Almere Centrum 9.33 uur – aankomst Lelystad 9.46 uur.
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Winterwerk Activiteiten
Zondag 29-01-2017 10.30 - 12.30 uur Koffieochtend
Deze ochtend komen Mario en Liselot weer een presentatie geven van hun fietstocht.
Zondag 26-02-2017 10.30 - 12.30 uur Koffieochtend
Het thema wordt nog bekend gemaakt.
Zondag 12-03-2017

Jaarvergadering

In bovengenoemde activiteiten kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Deze zullen dan in de volgende nieuwsbrieven worden vermeld, dus lees deze regelmatig. Indien niet nader aangegeven beginnen de koffieochtenden om 10.30 uur en is de deur geopend vanaf 10.00 uur.

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

036-5324578 - 0639142970

Marjolein Koerselman

036 - 5349955

Website www.nivonalmere.nl

