
Extra Nieuwsbrief Historische Vereniging Maartensdijk.
Nieuws van de Programmacommissie
Voorjaarsprogramma 2015.
De activiteitencommissie heeft het volgende programma voor leden en belangstellende ontwikkeld:

1. Lezing over de Belgische vluchtelingen in Amersfoort tijdens Wereldoorlog 1.
Datum: 10-3-2015; aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, voor niet-leden is de toegang € 5,--.
Plaats: Ontmoetingskerk Koningin Julianalaan 26, Maartensdijk
De lezing wordt verzorgd door het Gilde uit Amersfoort

2. Lezing door de schrijver Gregor Vincent van het boek CONGO.
Het is een thriller die de ontwikkeling en exploitatie door Koning Leopold 2 van Belgie beschrijft.
Het is een zeer lezenswaardig boek dat de lezer van begin tot eind boeit.
Het roept tevens vele vragen op van hoe de geopolitieke verhoudingen zo konden ontstaan  en tot hoe 
de menselijke maat zover uit het oog verloren kon raken.
Aangeraden wordt het boek van te voren te lezen zodat u uw scherpe vragen op de schrijver kunt 
afvuren.
Hierdoor kan het voor iedereen een zeer leerzame en interessante avond worden.
Datum:    eind mei 2015; Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering, start lezing 20.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk Koningin Julianalaan 26, Maartensdijk

3. Excursie naar Amersfoort
Datum: 12 juni
Prijs:  €39,50 p.p. op rekening: 4400774 tnv. HVM te Maartensdijk.
(de betaling is tevens uw inschrijvingsbewijs)
Verzamelen: 9.00 uur bij de Ontmoetingskerk Koningin Julianalaan 26, Maartensdijk.
Terug: ± 17.00 uur
Het programma is als volgt:
1. 10.00 uur: Bezoek aan het gebouw van RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

www.cultureelerfgoed.nl
Het gebouw is architectonisch zeer de moeite waard voor een bezoek.
De rondleiding wordt verzorgd door Ludarte die hierin is gespecialiseerd.
Duur: ± 5 kwartier.

2. Rondleiding door het Gilde van Amersfoort.
Bezoek aan Koppelpoort en mannenzaal (vroegere ziekenzaal): deze kunnen alleen bezocht worden 
o.l.v. het Gilde.

3. 12.30 uur: Lunch in de Observant in het centrum van Amersfoort.
4. Vrije tijd voor een eigen wandeling door het centrum; 

bezienswaardigheden: muurhuizen, Mondriaanhuis, museum Flehite.
5. 15.15 uur verzamelen bij de bus van Streef reizen die geparkeerd staat bij het RCE.
6. Bezoek en rondleiding bij het België monument, verzorgd door het Gilde

Dit is gelegen “op de berg” zoals dat genoemd wordt in Amersfoort.
Duur: 30 minuten. 16.30 uur terugreis naar Maartensdijk.

Nieuws van de secretaris
In maart zal de reguliere Nieuwsbrief uitkomen met de datum van de Algemene 
Ledenvergadering,  vergaderingsstukken, zoals jaarverslagen en overig bestuursnieuws. Nu 
wijzen wij u alvast op de Plus-sponsoractie van de Plus supermarkt aan de  Donsvlinder 2 in 
Bilthoven. Aldaar kunt u onze vereniging financieel sponsoren, voor elke €10,-- aan 
boodschappen ontvangt u een voucher. De actie start op 16-2 en loopt tot 19-5.

http://www.cultureelerfgoed.nl/

