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Nieuwsbrief
RONDWANDELING OUDE DORP
Op 22 september 2018 organiseren wij een wandeling voor leden
van de vereniging in het Oude
Dorp. Ons bestuurslid mevrouw
Anneke Bulk leidt belangstellenden rond, vanaf 14.00 uur.

Hierboven: kaart Stelling van
Amsterdam, bron:
www.stellingvanamsterdam.nl
Hiernaast: prentbriefkaart
Dorpskerk, circa 1910-1915, particuliere collectie

U kunt zich opgeven via de mail:
verhistoraveen@hetnet.nl tot 15
september. Het minimum aantal
deelnemers is 5, het maximum
aantal is 25. Deelname is gratis en
voor leden van de vereniging. Leden mogen één introducee gratis
meenemen. Niet-leden: € 3,-.

LEZING STELLING VAN AMSTERDAM
Op 14 november 2018 geeft de
heer René Ros een lezing over de
Stelling van Amsterdam.
Vooraf wordt de documentaire
'Geheim Landschap' vertoond,
over forten in Europa en Nederland.
Het programma start om 20.00
uur. De locatie is Orion 19A, in
Amstelveen.
In een multimediale presentatie
maakt René Ros de vrijwel onzichtbare Stelling van Amsterdam
zichtbaar. Hij voert sinds 1998 als
vrijetijdshistoricus archief- en
veldonderzoek uit naar het militair erfgoed in de regio Amsterdam.
In de Vestingwet 1874 werden
onze verdedigingslinies wettelijk
vastgelegd waaronder een geheel
nieuwe linie rond Amsterdam als
Nationaal Reduit.
Water vormde de eerste en belangrijkste verdediging en dat

had gevolgen voor heel WestNederland.
Vervolgens verschenen forten en
batterijen op de plaatsen waar het
water onvoldoende een barrière
vormde en geschut daarvoor
moest zorgen. Maar zonder voldoende voeding en materiaal zou
een vijand nooit lang te weerstaan
zijn en ook daaraan is veel geld en
aandacht geschonken.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
beleefde de Stelling van Amsterdam haar hoogtepunt toen duizenden soldaten, veelal oudere dienstplichtigen, meerdere jaren in de
forten leefden.
Wie waren die soldaten en wat was
het doel van hun inzet en daarmee
van de Stelling? Er heeft nooit een
vijand voor de Stelling gestaan
maar is het daardoor nutteloos
geweest? Tegenwoordig gebruiken
we de Stelling als recreatiegebied
en de forten voor heel verschillende doeleinden.

PRIVACYWETGEVING
Op 25 mei 2018 is de nieuwe
privacywetgeving van kracht
geworden. De VHA heeft privacybeleid geformuleerd, waarin is
opgenomen hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.
U treft het privacybeleid aan op
de website van de vereniging.
Persoonlijke gegevens worden
alleen gebruikt om het lidmaatschap van de vereniging uit te
voeren en worden nimmer aan
derden verstrekt.
OPENINGSTIJDEN
VERENIGINGSCENTRUM
Het verenigingscentrum aan
Orion 19A is geopend op zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur.
In de maanden juli en augustus
en tussen Kerst en Nieuwjaar is
het centrum gesloten. Ook de
zaterdag voor Pasen is het centrum gesloten.
ACTIVITEITENKALENDER

•

Rondwandeling Oude Dorp
22 september 2018, vanaf
14.00 uur

•

Lezing Stelling van Amsterdam: 14 november 2018,
vanaf 20.00 uur, Orion 19A

LEVERBARE ARTIKELEN
Historische Cahiers
Amstelveen in Vuur en Vlam
Getapt in Amstelveen
75 jaar (Nieuw) Vredeveld
Bloemen en Brandnetels
1000 jaar Amstelveen
De stem van de Nes
Jacobus Landwehr
(Leden:
De canon van Amstelveen
(Leden:
Amstelveen in prent
(Leden:
Elsenhove
(Leden:
Amstelveen in kaart
(Leden:

€ 2,25
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 6,€ 5,50
€ 12,50
€ 9,- )
€ 7,50
€ 5.- )
€ 10,€ 7,50)
€ 7,50
€ 5.- )
€ 10,€ 7,50)

Historische Reeks
De lusten en de lasten
Burgemeesters Amstelveen
Lotgevallen dezer scholen
Sint Urbanus in Amstelland

€ 10,€ 12,50
€ 12,50
€ 15,-

Arm in Amstelveen
Amstelveense straatnamen
(Leden:

€ 20,€ 13,95
€ 10,- )

De Bovenkerkerpolder
(Leden:

€ 20,€ 17,50)

De Westkant van de Amstel,
Duizend jaar Amstelveen in de
stroom van de tijd
€ 20,Amstel Mare
Complete oude jaargang
Themanummer

€ 4,50
€ 2,25

Reproducties prentbriefkaarten
Per stuk
€ 0,45
Per set van 6 stuks
€ 2,25
Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

RANDWIJCKLAAN 13 GEOPEND

Op vrijdag 4 mei jl. is de kleine
sjoel aan de Randwijcklaan 13
in Amstelveen officieel geopend door wethouder Herbert
Raat. De vereniging heeft deelgenomen aan de werkgroep die
zich heeft ingezet om het gebouwtje te behouden. Nu het
pand is aangekocht door de
gemeente en besloten is het op
deze plek te behouden, wordt
bekeken wat de invulling gaat
worden.
Een educatief ontmoetingscentrum gericht op de geschiedenis van de sjoel en de Tweede
Wereldoorlog met daarbij aandacht voor inwoners van Amstelveen die nooit meer zijn
teruggekomen, zou een goede
bestemming zijn.
STAND VAN ZAKEN PROCEDURE JAGERSHUIS

De VHA is in beroep gegaan
tegen het intrekken van de
Rijksmonumentale status van
het Jagershuis aan de Amstelzijde.
Deze procedure loopt nu inmiddels anderhalf jaar.
Naar verwachting zal over enige tijd een uitspraak hierin
volgen.

MELDPUNT MOGELIJKE MONUMENTEN
Vanaf 26 juni 2018 kunnen inwoners
melding maken van mogelijke monumentale panden in Amstelveen, die de
moeite waard zijn om behouden te
blijven. Het meldpunt is tot stand gekomen via een motie van de gemeenteraad.
De gemeente verzamelt alle binnengekomen meldingen en maakt samen
met de Vereniging Historisch Amstelveen een selectie. De onafhankelijke
Erfgoedcommissie beoordeelt deze
selectie en brengt een advies uit.

Melden kan tot en met 14 november
2018 per mail
via meldpuntmonumenten@amstelve
en.nl of telefonisch via (020) 540
4911. Stuurt u ons ook een bericht
met uw voordracht? Dan kunnen wij
de advisering aan de gemeente alvast
voorbereiden.
Onder alle inzendingen verloot de
gemeente tien keer het boek De Monumenten van Amstelveen. Kijk voor
meer informatie www.amstelveen.nl/
meldpuntmonumenten.

HEILIGE GEESTKERK EN VOORMALIGE
GARAGE ZENITH
De Heilige Geestkerk dreigt te
verdwijnen. Dit gemeentelijke monument is gesloten voor de roomskatholieke dienst en is verkocht aan
een projectontwikkelaar, die op deze plek woningen wil bouwen. De
Vereniging Historisch Amstelveen
heeft het college van B&W van Amstelveen en de gemeenteraad een
brief gestuurd om zich in te zetten
om de kerk te behouden. De kerk is
een mooi voorbeeld van een wederopbouwkerk na de Tweede Wereldoorlog, waarvan er al veel zijn verdwenen.

Mogelijk kan de kerk een nieuwe bestemming krijgen, zoals met de H.
Annakerk is gebeurd.
Ook voor Amsterdamseweg 388, de
voormalige Zenithgarage, en het
naastgelegen pand, zijn bouwplannen.
Garage Zenith werd in 1928 gebouwd
en is helaas geen monument. In de
oorlogsjaren is de garage nog in gebruik geweest bij de Duitsers. De vereniging is van mening dat ook dit
markante pand met kenmerken van
de Amsterdamse School, behouden
moet blijven en zal ook hierover contact opnemen met de gemeente.

