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Namens de voorzitter,
Beste Mensen,
Hier dan weer een nieuwsbrief, de laatste van dit seizoen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Rene Balhan die na een kort ziekbed van ons heen is
gegaan. Rene deed voor ons altijd de ledenadministratie en verzorgde de e-mails voor de nieuwsbrieven Dit nemen wij nu over en het zou fijn zijn als u nog een keer bekend maakt of de nieuwsbrief via de e-mail verzonden kan worden, wij bezitten er wel een aantal maar niet allemaal. Dus bij
deze een nieuwe oproep hiervoor,
Verderop kunt u lezen wat er nog allemaal te doen is dit seizoen. Medio half augustus kunt u het
nieuwe programma verwachten. Wij wensen een ieder een fijne zomervakantie en de start van het
nieuwe seizoen is 6 september tot dan. Hierbij nog even het e-mail adres waar de mail voor de ledenadministratie naar toe kan: nivon@westhoven.demon.nl
Leny Westhoven

Indien u meer wilt weten kunt u informatie krijgen bij:
Leny Westhoven
036-5324578 - 0639142970
Marjolein Koerselman 036 – 5349955
Kijkt u ook af en toe op onze website,
daar worden eventuele veranderingen op gezet.
www.nivonalmere.nl
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Programma voor de Museumgroep van het NIVON, mei t/m augustus 2017.
Woensdag 10 mei 2017: De Markthal en museum de Kunsthal, Rotterdam
Drie maal is scheepsrecht. Al twee maal eerder hebben we een poging gedaan om Rotterdam te bezoeken. Laten we het nog één keer proberen.
In Museum de Kunsthal is een tentoonstelling van de spraakmakende fotograaf Robert Mapplethorpe. Ruim twee decennia na zijn dood leidt zijn werk nog altijd tot controverse. Zijn gedrevenheid
om tot esthetische perfectie te komen is de kern van zijn werk. Zijn favoriete onderwerpen zijn portretten, zelfportretten, naakten en stillevens.
In de hallen 2 t/m 7 van de Kunsthal zijn nog tal van andere tentoonstellingen te zien, o.a. “Hyperrealisme 50 jaar schilderkunst”.
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 Markthal. Daarna gaan we met bus of tram verder naar de Kunsthal. Reiskosten gereduceerd tarief: 20,40 euro retour en bus/tram/,metro 2 euro retour.

in de tuin achter Museum More, Gorssel
Woensdag 14 juni 2017: Cromhouthuis Amsterdam: Werken van Maria Sibylla Meriam
Dit jaar is het 300 jaar geleden, dat de wetenschapper en kunstenaar Maria Sybilla Meriam (16471717) overleed. De verzameling kostbare en kleurrijke kunstwerken zijn gebaseerd op onderzoek
naar o.a. rupsen en vlinders en is afkomstig van de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Maria Sybilla Meriam was een onafhankelijke vrouw met moderne opvattingen. Zo reisde
zij, toen ze al in de vijftig was, naar Suriname om de plant en dier vast te leggen in hun natuurlijke
omgeving. Gratis audiotour, ingesproken door Redmond O’Hanlon.
Op de bovenste verdiepingen van het Cromhouthuis is sinds 1975 het Bijbels museum gevestigd: de
ontmoetingsplaats van Bijbel, kunst en cultuur.
Toegang met MJK gratis. We nemen de Intercity naar Amsterdam van 9.32 uur. Daarna gaan we
met lijn 5 naar het Spui en lopen in 4 minuten naar het Cromhouthuis op de Herengracht. Reiskosten gereduceerd tarief: 7,20 euro voor de trein en 1,48 euro voor de tram retour.
Woensdag 12 juli 2017: Stedelijk Museum Alkmaar: de Passie van Verzamelaar Wim Selderbeek
Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Kees Maks. Al deze schilders waren vertegenwoordigd in de collectie van de markante Amsterdamse handelaar Wim Selderbeek (18841963). Selderbeek verkreeg zijn kapitaal door de handel in wild en gevogelte en later ook in luxe
auto’s. In de jaren twintig begon hij met het verzamelen van Nederlandse eigentijdse kunst.
Stedelijk Museum Alkmaar heeft ook een fraaie collectie Bergense School en aan aantal werken uit
de Gouden Eeuw.
Toegang met MJK gratis. We nemen de Intercity van 09.32 uur naar Amsterdam en stappen over op
de Intercity richting Den Helder. We komen aan in Alkmaar om 10.47 uur. Dan is het nog 9 minuten lopen naar het Museum. Reiskosten gereduceerd tarief: 15 euro retour.
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Woensdag 9 augustus 2017: Hortus Botanicus Amsterdam.
De Hortus Botanicus Amsterdam uit 1683 is één van de oudste Botanische tuinen ter wereld. In de
tuin en kassen staan meer dan 4.000 soorten planten uit verschillende klimaten. Oorspronkelijk was
de Hortus een medicinale kruidentuin, opgericht door het
Amsterdamse stadsbestuur. De stad had net een pestepidemie achter de rug. Kruiden waren destijds van levensbelang, als basis voor medicijnen. De Hortus ligt in de Plantagebuurt aan de rand van het hectische centrum van Amsterdam. Maar achter de 300 jaar oude toegangspoort is het
alsof de stad even haar adem inhoudt.
Toegang voor 65+: 5 euro. In de Hortus geldt de Museumjaarkaart niet. We vertrekken uit Almere met de Intercity van 9.32 naar Amsterdam. Daar nemen we lijn 9 naar
het Mr Visserplein. Reiskosten gereduceerd tarief: 7,20
euro en 1,48 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 per mail: leonieke.bos@gmail.com

Lunch in Kalvertoren, Amsterdam

Gegroet, vrienden en vriendinnen van de Museumgroep van het NIVON!
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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 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.
Zondag 11 juni 2017
Wandeling IJmuiden a. Zee – Zandvoort
Zin in een strandwandeling? Nou dat kan op deze dag! Maar
dan wel één van 10 km van IJmuiden aan Zee naar Zandvoort aan Zee. Reken op ca. een duur van 2,5 tot 3 uur door
het zand. We gaan met openbaar vervoer (NS en bus) naar
ons startpunt IJmuiden aan Zee (laatste bushalte), waar we
om ca. 11:00 uur hopen te zijn. Daar drinken we dan aan het
strand eerst een kopje koffie of thee. Halverwege de wandeling doen we Parnassia aan waar evt. geluncht kan worden
of alleen een drankje. Daarna door naar Zandvoort waar we
halverwege de middag zullen aankomen. Daar de laatste
wandeling van het NIVON-seizoen afsluiten met een drankje lijkt ons dan wel zo leuk! Nu maar hopen op mooi weer!

