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Nieuwsbrief
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 4 januari 2020 vindt de
Nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Historisch Amstelveen plaats.
Wij nodigen u van harte uit om
tussen 15.00 en 17.00 uur met ons
het nieuwe jaar in te luiden, onder
het genot van een drankje.
Wij hopen u op 4 januari a.s. te
mogen begroeten.
___________________

Hierboven: detail schilderij
‘Walvisvangst in de Poolzee’,
Abraham Storck, 1654 - 1708
Herkomst: Rijksmuseum
OPENINGSTIJDEN
VERENIGINGSCENTRUM

Datum: 4 januari 2020
Tijdstip: tussen 15.00 en 17.00
uur.
Locatie: Orion 19A in Amstelveen

LEZING WALVISVAART
Op 22 januari 2020 organiseren
wij een lezing over de walvisvaart.
De heer Jan Beiboer houdt een
presentatie over de geschiedenis
van de walvisvaart door de eeuwen heen.
De heer Beiboer was scheepsarts
op de Willem Barendsz in
1956/1957 en vertelt ook over hoe
hij het ervaren heeft mee te gaan
op de walvisjacht.

Daarnaast wordt een film vertoond over de Nederlandse walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog.
____________
Datum 22 januari 2020
Tijdstip: vanaf 20.00 uur
Locatie: Orion 19A in Amstelveen
De toegang voor leden is gratis,
van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

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.
CONTRIBUTE 2020
Bij deze nieuwsbrief treft u het
verzoek aan om de contributie
voor 2020 te voldoen.
Op de Algemene Ledenvergadering 2019 is besloten om de
contributie in 2020 te verhogen
naar:

•

Persoonlijk lidmaatschap:
€ 22,50 per jaar

•

Gezinslidmaatschap:
€ 27,50 per jaar

OUDE NUMMERS VAN AMSTEL MARE
Mocht u oude jaargangen van
Amstel Mare hebben, die u niet
meer gebruikt, wilt u deze dan
niet weggooien? Wij kunnen er
misschien iemand anders blij
mee maken.
ACTIVITEITENKALENDER

Willem Barendsz, Foto: Wikipedia

•

Nieuwjaarsreceptie
4 januari 2020

•

Lezing walvisvaart
22 januari 2020

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 (A5)
Themanummer (A5)
Nieuw formaat (A4) per nr.
Themanummer (A4) per nr.

€
€
€
€

4,50
2,25
5,7,50

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

JOODSE INWONERS VAN OUDER-AMSTEL
75 JAAR BEVRIJDING

In 2020 is het 75 jaar geleden
dat de Tweede Wereldoorlog
was afgelopen en Nederland
werd bevrijd van de Duitse
bezetter.
De VHA wil hier aandacht aan
besteden door de uitgave van
een cahier over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in
Amstelveen.
Heeft u informatie en/of foto’s
van Amstelveen uit deze periode en wilt u dit beschikbaar
stellen voor publicatie, dan
kunt u contact opnemen met
de VHA:
(emailadres: verhistoraveen
@hetnet.nl).

Fragment van een van de etsen
(Kostverloren)

Onze zustervereniging in OuderAmstel, de Historische Vereniging
Wolfgerus van Aemstel, heeft een
nieuwe uitgave: Joodse inwoners van
Ouder-Amstel 1900-1950, geschreven
door Ruud Siekerman. Deze publicatie omvat een zeer uitgebreide historie
van de Joodse inwoners van OuderAmstel (Ouderkerk aan de Amstel,
Duivendrecht, Waver).
Dit boek is eveneens te verkrijgen bij
de VHA in het verenigingscentrum
aan Orion 19A in Amstelveen.

De prijs van het boek is voor nietleden van Wolfgerus van Aemstel
tot 1 januari 2020 € 22,50; na deze
datum is de prijs € 29,95. Prijzen
exclusief eventuele verzendkosten.

OUDE PRENTEN VAN AMSTELVEEN
Louis de Roos heeft de vereniging
benaderd met het aanbod van een
aantal oude etsen van Amstelveen.
De VHA heeft deze al in de collectie,
maar wellicht zijn er leden die geïnteresseerd zijn in deze etsen. Het
gaat om 18de eeuwse etsen van het

Oude Dorp, Kostverloren en turf graven. De etsen zijn ingelijst. De prijs is
nader overeen te komen. De contactgegevens van Louis de Roos zijn:
emailadres: louis.deroos@planet.nl,
telefoon: 06 113 75 981.

Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2020

