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Van de voorzitter.
Beste mensen,
Hier is dan de laatste nieuwsbrief met de activiteiten tot de zomervakantie.
Let goed op : als u een jaarverslag wilt ontvangen kunt u dit opvragen bij Marjolein.
Wilt u ook de website www.nivonalmere.nl in de gaten houden, want daar wordt ook e.e.a op
gepubliceerd.
Wij zien u graag op de jaarvergadering op 11 maart.
Leny Westhoven.
P.S. Het jaarverslag wordt niet op de website gepubliceerd.
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Programma Museumgroep NIVON
WOENSDAG 11 APRIL 2018: Heavy Metal – Rob Slooten
Unieke pinholefotografie van Rob Slooten te zien in Cruquius Museum
Cruquius Museum presenteert de tentoonstelling “Heavy Metal’ van fotograaf
Rob Slooten. Slooten legde robuuste industriële objecten vast met een zelfgemaakte pinhole camera. Deze unieke fototechniek creëert beelden met een
concentratie van helder licht in het centrum en donkere partijen aan de randen, een geheimzinnig clair-obscur. Bewegende elementen zoals bomen en
wolken vervagen door de lange belichtingstijden op een onvoorspelbare manier. Heel speciaal is een kleurenfoto van de stoommachine van het Cruquius
gemaal afgedrukt op ‘aquarelpapier’.
Rob Slooten was tussen 1975 en 2006 docent fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam en begeleidde zijn studenten in deze unieke
techniek. Maak kennis met de fluwelen schoonheid van industriële objecten.
Vanaf het moment van
overdracht was de Cruquius
(als museum) een van de
eerste monumenten van
Bedrijf en Techniek in Nederland. Veel geld voor onderhoud was er echter niet,
waardoor bijvoorbeeld de
(eikenhouten) stortvloer
vrijwel volledig was vergaan.
Een legertje vrijwilligers,
gesteund door een groot
aantal sponsors besloot tot
restauratie en tot het vervullen van een sinds 1933 gekoesterde wens, het weer in
beweging stellen van het
gemaal. In plaats van stoom werd een vrijwel onzichtbaar geïnstalleerd hydraulisch systeem gebruikt om
machine en balansarmen aan te drijven en zo het verleden te doen herleven.
Na vele jaren hard werken, bereikte men het stralend hoogtepunt, het officiële weer in beweging stellen van
het oude gemaal op 4 juni 2002, door kroonprins Willem Alexander. Sindsdien is De Cruquius in beweging,
een schouwspel waarvan bezoekers elke dag kunnen genieten, maar ook diep onder de indruk van kunnen
raken wat destijds tot stand is gebracht.
De Cruquius,
Cruquiusdijk 27
2142 ER Cruquius,
tel. 0235285704
MJK gratis
We vertrekken om 9.29 van Almere Centrum en komen om 10.40 in Hoofddorp aan en gaan met de bus
verder.
Reiskosten gereduceerd tarief zijn € 10.40 retour met de trein en de bus is € 2.72.
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Woensdag 9 mei 2018: The American
Dream.
Van 19 november 2017 tot en met 27 mei 2018 slaan het Drents
Museum en de Kunsthalle Emden (Duitsland) de handen ineen
voor de internationale kunsttentoonstelling The American Dream
- Amerikaans Realisme 1945 – 2017. De dubbeltentoonstelling –
tegelijkertijd te zien in Assen en Emden – is een primeur voor
Europa: het is de eerste keer dat zo’n uitgebreid overzicht van naoorlogse Amerikaanse figuratieve kunst in Europa getoond
wordt. The American Dream biedt een spectaculair visueel
overzicht van meer dan 200 kunstwerken van zowel bekende als
minder bekende Amerikaanse kunstenaars, verdeeld over beide
musea. Zo is er werk te zien van Amerikaanse topkunstenaars als
Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice Neel, Richard
Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck Close.
Drents Museum
Brink 1,
9401 HS Assen
0592 - 377773
Toegang met MJK en € 2,00
We vertrekken om 9.33 uur vanuit Almere Centrum en komen in
Assen om 10.56 uur aan.
Reiskosten € 27,20, retour

woensdag 14 juni 2018: Beeld en Geluid Hilversum
Dit najaar presenteert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid haar nieuwe tentoonstelling Nieuws of
Nonsens: #demediamindfuck.
Hierin kom je in aanraking met de manieren waarop het nieuws jouw wereldbeeld bepaalt.
In tijden van fake news, filterbubbels en nieuwe vormen van (online) journalistiek is de impact van de dagelijkse stroom van nieuws voor de nieuwsconsument groter dan ooit. Een bezoek aan Nieuws of Nonsens is
dan ook een blik verruimende beleving. De tentoonstelling zet je aan tot denken: wat is nieuws en wat betekent nieuws voor jou? Laat je in de tentoonstelling verwarren, zie wie invloed hebben op het nieuws, speel
het nieuwsspel of maak je eigen clickbait
en kom uiteindelijk nieuwswijzer naar
buiten.
De collectie van Beeld en Geluid is sinds
begin mei verrijkt met het journalistieke
archief van het Persmuseum. Door deze
bundeling van krachten vormt zich één
organisatie die de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek
kan belichten.
Beeld en Geluid
Media Parkboulevard 1,
1217 WE Hilversum.
Tel.0356775555
Museumkaart gratis
We vertrekken vanaf Almere Centrum om 9.36 uur en komen in Hilversum om 10.12 uur aan.
Reiskosten gereduceerd tarief : € 7.40 retour
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Woensdag 11 juli 2018: Karel Willink en Fong Leng in kasteel Ruurlo
Statig, raadselachtig, elegant
en de wereld
op een afstand,
Carel Willink
(1900-1983) is
de koele
grootmeester
van het neorealisme. Vanaf
zijn dertigste
groeide zijn
reputatie als
weergaloos
schilder van
monumentale,
architectonische decors en
onheilspellende luchtlandschappen. De verbeeldende realiteit.
Al op jonge leeftijd kwam Carel Willink in contact met de schilderkunst. Zijn vader was naast automonteur
(uniek in die tijd) amateurschilder en stimuleerde zijn zoon om ook te gaan schilderen. Nadat hij tijdens zijn
studie bouwkunde en medicijnen zijn draai niet kon vinden, is Carel Willink vertrokken naar Berlijn om kunstschilder te worden.
Kasteel Ruurlo
Vordenseweg 2,
7261 LZ Ruurlo
Tel 0575760300
Toegang gratis met MJK
We vertrekken om 9.33 uur vanaf Almere Centrum en komen om 11.22 uur in Ruurlo
Reiskosten gereduceerd € 26,04 retour

Woensdag 8 Augustus 2018 – Centraal Museum Utrecht
Het Centraal Museum verrijkt je met kunst en
cultuur uit de wereld van Utrecht. Van Rietveld
tot de Utrechtse Caravaggisten, van Dick
Bruna tot Moesman en van Viktor & Rolf tot het
eeuwenoude Utrechtse schip. Een museum
waar je altijd geïnspireerd vandaan komt.

Centraal Museum Utrecht
Agnietenstraat 1,
3512XA Utrecht.
031 302362362
Toegang gratis met MJK
Vertrek vanaf Almere Centrum om 9.32 uur naar Utrecht en de bus komen we om 11.03 uur aan.
Reiskosten trein 11,20
Bus 1,62
Alle vertrektijden en vervoerskosten zijn onder voorbehoud.
Zin om mee te gaan? Dan graag een telefoontje of mail naar mij tuin-hekjes@live.nl of tel 036-5317286
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Wandelprogramma april en mei 2018

Zaterdag – 7 april 2018 - Lijnwandeling bij Aerdenhout – 12,6 km
Omschrijving: De wandeling leidt door het oostelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen en langs
diverse landgoederen. De route start vanaf Station Heemstede-Aerdenhout. Na een aanlooproute gaat het
1e deel van de wandeling langs statige landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Vogelenzang en over superstille struinpaadjes. De 1e horecagelegenheid is Gasterij Legduin op 2,8 km van de start. Het 2e deel van de
route leidt door het duingebied met prachtige eikenlanen, intieme bossen en hoge duinrichels met spectaculaire uitzichten. Voor toegang tot de Waterleiding-duinen dient eerst een duinkaart ad. € 1,00 gekocht te
worden aan de automaat bij horeca Boshut 't Panneland (op 6,4 km). De wandeling eindigt bij uitspanning
“De Oase”.
Verzamelen: Vanuit Almere-Centrum 09:15 uur
Heenreis:
Vertrek IC 09:32 uur (spoor 2) richting A'dam Centraal. Aankomst: 09:53 uur (spoor 11b). Overstap op IC
10:04 uur (spoor 2a). Aankomst NS-station Heemstede Aerdenhout: 10:25 uur.
Terugreis: Vanaf uitspanning “De Oase” met bus 9 richting NS-Heemstede-Aerdenhout

Zaterdag – 19 mei 2018 - Lijnwandeling Castricum naar Wijk aan Zee –
12,3 km
Omschrijving: Een prachtige wandeling van NS-station Castricum naar Wijk aan Zee, waarin bijna alle aanbod komt wat de Nederlandse natuur ons te bieden heeft: bossen, duinen, heuveltjes, heide en strand. Uitkijkpunten op De Papenberg en de Kruisberg. Onderweg is voldoende horeca (Bij de start, op 4,2 km, op 8,9
km en op het eind) aanwezig om het inwendige van de mens te verwennen. Voor toegang tot de duinen bij
Castricum is een duinkaart van € 1,80 benodigd. Vlakbij het station bevindt zich een kaartautomaat. Bijzonderheid: bij de wandeling hoort een beetje klimmen ...
Verzamelen: 09:15 uur NS Almere-Centrum
Heenreis: Vertrek vanaf NS Almere Centrum om 09:32 uur (IC-spoor 2), aankomst 09:53 uur (spoor 11b);
overstap A'dam-Centraal 09:58 uur (IC-spoor 8), aankomst 10:24 uur
Terugreis: Vanaf Wijk aan Zee naar NS-Beverwijk met bus 78 (15:04 uur, 15:34 uur, 16:04 etc.).
Nadere informatie kunt u vinden op de website www.nivonalmere.nl

Alle treintijden en prijzen zijn onder voorbehoud.
Ga je mee, meld je dan even aan door te bellen of te mailen.
Bellen Marjolein Koerselman; tel. 0365349955 of m.koerselman1@kpnplanet.nl
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Koffieochtenden e.d.m. op de Kerkgracht 41.
Zondag 18-02-2018
Deze wordt gehouden in de middag, omdat we een high tea krijgen.
We beginnen om 15.00 uur
De kosten zijn € 15.00. Betalen voor 8 februari.

Zondag 11-03-2018

Jaarvergadering

Aanvang 10.00 uur.
Misschien een idee om na afloop een rondje door Almere-haven te lopen.

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
Marjolein Koerselman
www.nivonalmere.nl

036 - 5324578 - 0639142970
036 - 5349955

