
 

OVLNL Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2019 in Amsterdam 
 
Ook komend nieuwjaar willen wij graag elkaars successen van het afgelopen jaar nog eens vieren 
en het nieuwe jaar vol goede initiatieven in luiden. We nodigen je graag uit voor de OVLNL 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Uw branche organisatie, de stichting OVLNL, organiseert haar activiteiten graag met en voor 
elkaar en voor Openbare Verlichting in Nederland. Ook nu dus hebben een aantal actieve leden 
de handen uit de mouwen gestoken om voor ons een ontspannen en feestelijke bijeenkomst te 
organiseren maar wel met een interessant, leerzaam en inspirerend programma. 
 
Ook dit jaar zullen we met een (nog iets grotere) boot de route langs de lichtkunstwerken van het 
Amsterdam Light Festival maken.  https://amsterdamlightfestival.com/nl 
 
Locatie: 
Voormalige Stadstimmertuin 4, 1018 ET, Amsterdam 
Ruimte : “de Gymzaal” 
Openbaar vervoer: tram of metro station “Weesperplein” 
Parkeersuggestie: Waterlooplein, garage Stadhuis/Muziektheater 
 
Deelnemen: 
Er zijn geen kosten voor deelname. Alle OVLNL deelnemers zijn welkom mits vooraf aangemeld 
via:  https://goo.gl/forms/L07dAWTDsdA0njYk1 
 
De bootexcursie is volgeboekt, u kunt zich nog wel op de reservelijst laten plaatsen. 
 
14:30 uur inloop 
15:00 uur welkom: 

❖ voorzitter OVLNL/IGOV , Arthur Klink 
❖ gastheer Gerke ten Have gemeente Amsterdam 
❖ voorzitter OVLNL raad van toezicht , Robert Haring 

 
15:30 uur presentaties: 

❖ Boekpresentatie van de door Bart van der Lugt geschreven biografie van Dr. Ir. Duco 
Schreuder. 

❖ Lichtontwerper Marco de Boer, Primo Exposures: "Na de zon de meest natuurlijke manier 
om objecten aan het water aan te lichten". 

❖ Winnaars van de LightChallenge 2018 presenteren hun ontwerp. 
 
16:15 uur gezellig bijpraten onder genot van een drankje 
 
17:00 uur diner buffet van authentieke Indische keuken, ook aan vegetariërs is gedacht. 
 
18:00 uur wandelen naar de boot (ca. 5 minuten) 
 
20:30 uur einde  
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wil je een boek tegen het korting tarief bestellen of heb je nog vragen mail dan naar:  
boek.duco@outlook.com 

mailto:boek.duco@outlook.com

