Rijks Museum, Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam.
Entree: € 17,50 ( Museumkaart gratis) 09.00-17.00 uur.

Tentoonstelling “GOEDE HOOP”
Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600.
Het Rijksmuseum in Amsterdam presenteert de 1ste grote
tentoonstelling over de band tussen Zuid-Afrika en Nederland.
-------------------------Slechts 10 uur vliegen en men landt in Kaapstad, Zuid-Afrika!
Iedereen kent Zuid-Afrika van de weidse landschappen, wijnen,
wilde dieren en de taal: het Afrikaans.
Wat niet iedereen weet, is, dat daar in 1652 (dus ruim 400 jaar geleden)
een Nederlander ”landde” met de naam: Jan van Riebeeck.
400 jaar geschiedenis, nooit eerder zo uitgebreid getoond.
Het Afrikaanse Land veranderde 400 jaar geleden voorgoed door de
komst van de Nederlanders. De wetgeving en de samenstelling van
de bevolking zijn nog maar enkele van de gevolgen.
De tentoonstelling laat een groot deel zien van de koloniale geschiedenis,
van zowel indrukwekkende, pijnlijke, maar vooral onrustbarende verhalen.
------------Verzamelen tussen 09.00-09.30 uur, in de hal van het Rijks Museum.
Audiofoon/Multi MediaTour € 5,00 (of download gratis app van museum).
Indien niet volgeboekt: Rondleiding met Gids: € 5,00 per persoon.
Bij aanmelding duidelijk vermelden: Naam en in bezit van Museumkaart ja/nee.
Om de entree vlot te laten verlopen is het wenselijk het aantal deelnemers
als groep, zo vroeg mogelijk aan te melden. Dat betekent b.v. dat in de
garderobe, de jassen op een bepaalde plek bij elkaar worden bewaard.
Aanmelden als groep, zeker 3 weken vooraf, dus vóór 22 april.
Degene die met de Gids de rondleiding willen doen, moeten dat ook bij de aanmelding
vermelden zodat de Gids-rondleiding voor hen kan worden gereserveerd.
Heeft u interesse meldt u zich dan aan vóór 22 april, bij:
Willy Gerard, tel. 06-2608 6824, willyger @ telfort.nl,
Jenny Bodeutsch, tel. 06-2097 7823, jobodeutsch49 @ gmail.com
Voor info ná 22 april: Louk Vergnes, tel. 020-6450043, vergnes2 @ icloud.com
Bezoek onze website www.het-surinaams-verbond.nl voor alle activiteiten en het laatste nieuws.

