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Er	  hebben	  dit	  jaar	  geen	  wijzigingen	  plaats	  gevonden	  dus	  de	  excursie	  commissie	  
bestaat	  nog	  steeds	  uit	  Mieke	  Beumer,	  Elisabeth	  Bracht,	  Kees	  Heutenik	  
(administrateur),	  Marion	  Hilhorst	  en	  Josine	  van	  de	  Voort	  (voorzitter).

We	  begonnen	  2013	  met	  een	  Qilm	  en	  lezing	  over	  de	  Nieuwmarktbuurt	  ten	  tijde	  
van	  de	  aanleg	  van	  de	  metro.	  Voor	  een	  aantal	  aanwezigen	  in	  de	  zaal	  stond	  deze	  
tijd	  nog	  in	  het	  geheugen	  gegrift!	  Zowel	  de	  Portugese	  synagoge	  als	  de	  
Blaauwlakenblok	  wandeling	  waren	  zo	  populair	  dat	  we	  er	  twee	  hebben	  moeten	  
organiseren.	  Dit	  is	  overigens	  steeds	  meer	  de	  trend;	  kennelijk	  weten	  de	  leden	  ons	  
steeds	  beter	  te	  vinden	  en	  spreekt	  het	  aanbod	  aan.	  Heel	  leuk	  was	  de	  ecologische	  
wandeling	  die	  weer	  een	  hele	  andere	  kijk	  gaf	  op	  Amsterdam	  als	  biotoop	  voor	  veel	  
vogels	  maar	  ook	  bijzondere	  plantjes	  en	  mossen.	  En	  verder	  hebben	  leden	  en	  niet	  
leden	  een	  Art	  Nouveau	  wandeling	  gemaakt,	  lezingen	  bijgewoond	  met	  als	  
onderwerp	  Suiker	  en	  Slaven,	  en	  één	  over	  Carré.	  En	  ze	  zijn	  rondgeleid	  door	  het	  
paleis	  op	  de	  Dam.	  Al	  met	  al	  een	  mooi	  gevarieerd	  programma	  van	  kunst	  naar	  
actualiteit	  en	  van	  architectuur	  naar	  vogeltjes.

Er	  was	  geen	  zomerstop	  in	  2013.	  In	  juli	  en	  augustus	  hebben	  we	  zowel	  een	  Qiets	  als	  
een	  boottocht	  georganiseerd	  en	  ook	  deze	  waren	  vol.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  gewoon	  
doorgaan	  met	  	  zomeractiviteiten.	  	  

Nog	  even	  wat	  cijfers:	  in	  totaal	  waren	  er	  11	  excursies	  waarvan	  4	  lezingen	  en	  de	  
overige	  wandelen	  of	  Qietsen	  (en	  1	  boottocht).	  In	  totaal	  hebben	  rond	  de	  350	  
mensen	  meegedaan;	  het	  grootste	  deel	  leden	  maar	  toch	  ook	  nog	  altijd	  een	  aantal	  
niet-‐leden.	  Financieel	  is	  het	  jaar	  ook	  met	  een	  positief	  saldo	  afgesloten.

Namens	  de	  Excursiecommissie,

Josine	  van	  de	  Voort


