
We hebben een nieuwe voorzitter !

Na een voorzitterschap van 9 jaar is Henk Tiedink tijdens de algemene
ledenvergadering van 4 april jongstleden, afgetreden als voorzitter van onze
vereniging. Henk heeft zich in de afgelopen negen jaren ingezet om de lokale
geschiedenis ook bij de jeugd onder de aandacht te brengen.
Met twee lustrum herdenkingen van de bevrijding en een aantal
geschiedenislessen voor de lagere scholen over dit onderwerp kunnen we
tevreden terug kijken.
Tevens is de vereniging tijdens Henk's voorzitterschap er in geslaagd dichter bij de
Westervoortse bevolking te komen. Dit heeft zich met name gemanifesteerd door
goed bezochte lezingen en excursies alsook de record bezoeken aan de



tentoonstellingen over 65 en 70 jaar vrijheid.
Henk laat een prima draaiende vereniging achter en het bestuur en de aanwezige
leden bedanken Henk voor zijn diensten voor de vereniging. Henk doet een stap
terug, maar blijft actief binnen diverse werkgroepen in de vereniging.
 
Tijdens diezelfde vergadering werd Joop Schuilenburg, na ruim een half jaar te
hebben meegedraaid in het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Aansluitend is Joop door de overige bestuursleden voorgedragen als de nieuwe
voorzitter. Wij denken met Joop opnieuw een voorzitter te hebben die de komende
jaren als spreekbuis en gezicht naar voren kan treden. In de volgende Bij de Tijd
zal Joop zich verder introduceren aan de leden.
 
 
 
dinsdag 16 mei
 
Lezing
Huize Vredenburg, aanvang 19.30 uur
 
Humphrey Ottenhof verzorgt een programma met als thema: ‘Aan de
beschouwers van dit pand’.
 

Hij is er in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen
met muziek, en presentaties door diverse deelnemers aan het gelijknamige
project.
 
 
 
zaterdag 27 mei 2017
 
Excursie Amersfoort
 



 
Op zaterdag 27 mei a.s. bezoeken we Amersfoort.
's Morgens maken we een rondwandeling door de binnenstad, 's middags
gevolgd door een boottocht door de grachten.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
 
08.45 uur   
Vertrek uit Westervoort vanaf de parkeerplaats van Sports Planet.



                     
09.45 uur    
Aankomst bij parkeergarage Soeverein (Soeverein 36, 3817HV, Amersfoort.
Op kaartje aangegeven met groene cirkel,links. Het maximale parkeertarief
per dag is € 10,00.)
 
10.15 uur    
Uiterlijk aankomst bistro 't Kannetje (Lieve Vrouwestraat 11, 3811 BP
Amersfoort. Op kaartje aangegeven met nummer 17, in groene cirkel.)     Hier
gaan we genieten van koffie/thee/cappuccino met appeltaart of cheesecake.
  
11.00 uur    
Stadswandeling door onder leiding van gidsen van het gilde. Ook wordt de
Koppeltoren bezocht. (Zie ook www.gildeamersfoort.nl).
 
12.30 uur    
Terug bij 't Kannetje voor een lunchbuffet met onbeperkt koffie/thee/melk.
 
14.15 uur    
Rondvaart met een boot van Waterlijn rondvaarten door de grachten
(westelijke route). We moeten 10 minuten voor de afvaart bij de boot zijn !
Ook nu met gids. (Zie ook www.amersfoort-rondvaarten.nl).
 
15.15 uur    
Terug bij 't Kannetje. Als afsluiting van de dag drinken we nog een borreltje.
 
Zie bijlage voor stadsplattegrond.
 
 
De kosten voor deelname, consumpties, lunch en reiskosten zijn 35 euro
(voor niet-leden 40 euro).
 
Let op: De verrekening van de reiskosten in de totaalprijs is nieuw!
Voor de berekening van de reiskosten wordt uitgegaan van 4 personen per
auto.
De reiskosten naar Amersfoort bedragen per auto ongeveer 24 euro (127
km*0,19 euro).
Per persoon is het bedrag dus 6 euro. De chauffeurs krijgen na de excursie
24 euro overgemaakt door de penningmeester.
 
Wij verzoeken U het bedrag voor deelname bij aanmelding over te maken
naar de penningmeester van de Historische Kring Westervoort:
NL40 INGB0003217178
 
In verband met reserveringen uiterlijk maandag 22 mei aanmelden voor
deelname.
 
 

http://www.gildeamersfoort.nl/
http://www.amersfoort-rondvaarten.nl/


U kunt zich  HIER  aanmelden.
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