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Nieuwsbrief
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
Op dinsdag, 17 mei a.s. houdt de
Vereniging Historisch Amstelveen
haar Algemene Ledenvergadering
vanaf 19.30 uur in het verenigingsgebouw Orion 19A, 1188BZ Amstelveen. De uitnodiging treft u
aan bij deze zending van Amstel
Mare en de nieuwsbrief.
De laatste ALV hebben wij in 2019
gehouden. Om die reden staan ook
de jaarstukken over de jaren 2020
en 2021 en het beleidsplan 20212024 op de agenda.
Deze stukken kunt u downloaden
van de website van de vereniging
(historischamstelveen.nl) of worden u op aanvraag toegezonden.
Na afloop van de ALV houdt mevrouw Mart Benders een lezing
over haar boek ‘Leraar in oorlogstijd, Reconstructie van een vader’,
over haar vader, verzetsstrijder
Johan Benders. De ALV start om
19.30 uur en de lezing is gepland
om circa 20.15—20.20 uur.

BOEKENMARKT
Wij zijn van plan om nog in 2022
een boekenmarkt met geschiedenisboeken te houden, om de activiteiten van de vereniging financieel te ondersteunen. Heeft u
boeken die u hiervoor beschikbaar wilt stellen? U kunt hiervoor
contact opnemen met ons via de
mail (verhistoraveen@hetnet.nl)
of telefonisch: 020-6416824.
Ook kunt u de boeken zaterdag
langsbrengen tussen 11.00 uur en
13.00 uur.

LEZING
ARCHEOLOGIE
HET GOOI

Op 10 mei a.s. houdt de AWN,
afdeling Amsterdam e.o. de jaarvergadering in ons verenigingscentrum. Hierbij wordt een lezing
gegeven over archeologie in het
Gooi. Behandeld worden het
Gooise landschap en het verhaal
van Neanderthaler artefacten tot
resten uit de Koude Oorlog.
Spreker drs. Sander Koopman is
voorzitter van AWN Naerdincklant en redacteur Archeologie bij de Stichting Tussen Vecht
en Eem. De lezing start om 20.15
uur en is ook gratis toegankelijk
voor leden van de VHA.

OPENINGSTIJDEN
VERENIGINGSCENTRUM
Ons verenigingscentrum
aan Orion 19A is op zaterdagen geopend tussen
11.00 en 13.00 uur. In de
maanden juli en augustus
zijn wij gesloten.
WIE WIL VRIJWILLIGERSWERK DOEN
BIJ DE VERENIGING?
Wij zijn op zoek naar personen die ons kunnen assisteren bij onze activiteiten. De werkzaamheden
zijn divers. Bijvoorbeeld:
* bezetten van de kraam
op markten;
* het geven van informatie
tijdens de zaterdagopenstelling;
* helpen bij het verzendklaar maken van Amstel
Mare;
* helpen schoonmaken
van ons verenigingscentrum;
* helpen tijdens activiteiten (ontvangst bezoekers,
schenken koffie etc.);
* het incidenteel geven
van lezingen over de geschiedenis van Amstelveen voor andere organisaties;
* het werven van nieuwe
leden.
Ook zijn wij op zoek naar
technische ondersteuning
en iemand die zich bezig
wil houden met monumentenbeleid. Wilt u helpen of meer informatie,
stuurt u ons dan een bericht: verhistoraveen@hetnet.nl

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
Arm in Amstelveen

€ 10,€ 12,50
€ 12,50
€ 15,€ 20,-

Amstelveense straatnamen
(Leden:

€ 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) € 4,50
Themanummer (A5)
€ 2,25
Nieuw formaat (A4) per nr.
€ 5,Themanummer Elsrijk
€ 7,50
Themanummer 75 jaar
Bevrijding
€ 8.50
(leden:
€ 7,50)
Amstel Mare december 2021,
Gesigneerd door Sjoukje Dijkstra
en Joan Haanappel
€ 10
Reproducties prentbriefkaarten
Per stuk
€ 0,45

FOTO’S EN INFORMATIE
GEZOCHT
Heeft u nog informatie over de
geschiedenis van Amstelveen
en/of historische foto’s? Wij
zouden dit graag scannen voor
ons archief en eventueel gebruiken voor artikelen in Amstel Mare. Dit kan van alle perioden uit de geschiedenis zijn,
ook recente foto’s zijn welkom.
Tevens zijn wij specifiek op
zoek naar informatie en/of
foto’s over Amstelveen tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

HEEFT U AL UW MAILADRES DOORGEGEVEN?
Om u indien nodig snel over
activiteiten te kunnen informeren hebben wij mailadressen
nodig. Hiermee kunnen wij
portokosten besparen. Heeft u
uw mailadres al doorgegeven?
U kunt dit doorgeven via verhistoraveen@hetnet.nl

KOFFIE, THEE EN FRISDRANK
Vanaf heden berekenen wij bij
activiteiten in het verenigingscentrum voor koffie, thee
en frisdrank € 1.

OFFICIELE ONTHULLING HERDENKINGSTEGELS CHARLOTTE VAN MONTPENSIERLAAN EN KEIZER KARELWEG
Zowel in de Keizer Karelweg (nr.
436-438) als in de Charlotte van
Montpensierlaan (nr. 49) zijn herdenkingstegels onthuld ter nagedachtenis aan de omgekomen mensen tijdens bombardementen rond
en in deze woningen in de Tweede
Wereldoorlog. De officiële onthulling van de tegel in de Keizer Karelweg heeft al plaatsgevonden op 30
oktober 2021. De tegel in de Charlotte van Montpensierlaan was vorige jaar al geplaatst, maar vanwege
corona was de officiële onthulling
uitgesteld. Die vond op 24 februari
2022 plaats door nabestaanden.

Onthulling herdenkingstegel in de
Charlotte van Montpensierlaan door
wethouder Herbert Raat en een nabestaande.

NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN
De jaarlijkse Nationale Archeologiedagen hebben tot doel om archeologie
en het verleden tot leven te brengen.
De VHA en de archeologische vereniging AWN, afdeling Amsterdam doen
samen mee op 18 juni 2022 (tussen
10.00 uur en 16.00 uur).
In het verenigingscentrum aan Orion
19A in Amstelveen worden om 12.00
uur en 15.00 uur presentaties gegeven
over archeologie in Amstelveen. Tevens kunt u informatie krijgen van
leden van de werkgroep Archeologie.

