Nieuws van de excursiecommissie van de Vrienden
Per kwartaal organiseren wij één excursie met een verdiepingselement. Behalve
dat je met gelijkgestemden op stap gaat, maken we iets mee, wat anderen niet zo
gauw zullen meemaken: bijvoorbeeld uitleg van een specialist of een bijzondere
rondleiding, soms met een link met het Gemeentemuseum of Den Haag. Ook
willen we excursies naar plaatsen of musea, waar je anders niet zo gauw komt.
Naast de verdiepende excursie stellen wij, waar mogelijk, een extra facultatief
programma voor als optie, zoals andere musea, die in de buurt van het
excursiedoel liggen.
Hieronder staat de informatie over onze eerstvolgende excursie.

Wandeling door Plan Zuid van Berlage te Amsterdam
Berlage, een van Nederlands beroemdste architecten, kennen wij Vrienden
natuurlijk vooral van zijn laatste meesterwerk, het
Gemeentemuseum. Naast architect was hij ook
stedenbouwkundige. De volgende excursie gaat over
dit laatste. In 1917 werd zijn ontwerp voor de
stadsuitbreiding van Amsterdam goedgekeurd, het
zogenaamde Plan Zuid. Dit plan beslaat de
Stadionbuurt, Apollobuurt, Rivierenbuurt en een
groot deel van de Nieuwe Pijp en kenmerkt zich door
rechte straten en rechthoekige bouwblokken.
Museum Het Schip heeft heeft voor de Vrienden een
op maat gemaakte wandeling door het Plan Zuid georganiseerd, onder leiding van
een gids.
Wat: Rondwandeling door Plan Zuid met een gids van Museum Het Schip te
Amsterdam;
Wanneer: zondag 25 november 2012
Programma: keuze uit de ochtend of de middag:
•
Ochtendprogramma:
•
10.30 uur: verzamelen in De Dageraad voor een kopje koffie of thee en
de het bekijken van de informatiefilm over Plan Zuid (duur 17 minuten);
•
11.15 - 13.15 uur: wandeling van anderhalf uur met een pauze van een
half uur voor koffie met gebak; de wandeling eindigt bij De Dageraad;
•
Middagprogramma:
•
13.30 uur: verzamelen in De Dageraad voor een kopje koffie of thee en
de het bekijken van de informatiefilm over Plan Zuid (duur 17 minuten);
•
14.15 - 16.15 uur: wandeling van anderhalf uur met een pauze van een
half uur voor thee met gebak; de wandeling eindigt bij De Dageraad;
Waar: Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester Tellegenstraat 128, 1073
KG Amsterdam (www.hetschip.nl);
Prijs: de rondleiding kost € 6,00 per persoon;
Aanmelden: vóór 19 november 2012 via www.vriendengemeentemuseum.nl
Let op: aanmelden voor het ochtend- of voor het middagprogramma; indien er
voor een van de programma’s te weinig aanmeldingen zijn, wordt men in de
gelegenheid gesteld om bij het andere programma aan te sluiten.
Let op: de consumpties tijdens de wandeling zijn voor eigen rekening.

Gewoonlijk organiseert de excursiecommissie een optioneel programma voor de
middag. Dit keer is dit niet gebeurt, omdat de rondwandeling zowel ‘s morgens
als ‘s middags plaatsvindt.
Belangrijk: voor elke excursie geldt:
•
Minimum aantal deelnemers: 15
•
Na aanmelding via het online aanmeldformulier volgt een
ontvangstbevestiging per e-mail. Wanner u niet beschikt over e-mail, kunt u
zich aanmelden via Vrienden van het Gemeentemuseum, Postbus 72, 2501
CB Den Haag, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.
•
Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er een loting
plaatsvinden om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken binnen de
deelnemende Vrienden. Op deze manier streven wij ernaar dat iedereen een
keer mee kan met een excursie.
•
Na de sluitingsdatum volgt een bevestiging van de excursie, met de
contactpersoon en een deelnemerslijst.

