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Ook in 2021 speelde corona de Activiteitencommissie weer flink parten, maar de commissie is er toch 
in geslaagd een aantal fysieke lezingen te organiseren en een aantal vervangende activiteiten aan te 
bieden. Uit een enquête het jaar ervoor kwam die wens ook naar voren: lezingen via zoom, webinars, 
podcasts, virtuele wandelingen, films, men wilde het allemaal aangaan. 
  
In maart en april 2021 verkende de commissie het zoom/webinarpad. Voorafgaand aan de eerste 
zoompresentatie verzorgde bestuurslid Klaas de Boer een instructie over deze nieuwe activiteit. 
Aansluitend hield Gerard Raven de eerste zoomlezing met de toepasselijke titel ‘Besmettelijke ziekten 
in Amersfoort’. 58 OVF-leden deden actief mee, en bleven ook na afloop ‘nog wat hangen’. Ook de 2e 
zoomlezing door Ronald Polak over ‘De ontwapening van Duitse soldaten rond Amersfoort en hun 
voettocht naar Duitsland’ kon rekenen op een behoorlijk aantal deelnemers (55).   
 
In september 2021 organiseerde commissielid Trudy de Mooy voor een gehoor van 80 deelnemers in 
de Elleboogkerk een lezing over Kattenbroek. Hoofdrolspelers Fons Asselbergs, Ashok Bhalotra en 
Henk van den Broek spraken daar onder leiding van Tom de Wit over hun persoonlijke drijfveren en 
over de periode voor, tijdens en na de realisatie van Kattenbroek. De Eemfilmers maakten een film 
van deze bijeenkomst, die te zien is via de website van de OVF. 
 
De Maand van de Geschiedenis (oktober) is jaarlijks het grootste geschiedenisevenement van 
Nederland. Addy Schuurman haakte met een lezing in Museum Flehite aan bij het thema van 2021: 
‘Aan het werk’, en plaatste het thema in een Amersfoorts historisch perspectief. 55 toehoorders 
tekenden in op de lezing die was voorzien van prachtig beeldmateriaal. 
 

 
 
In de zomer maakten Ed van der Veer en Nelleke Visscher een virtuele wandeling door de 
binnenstad. Ze bezochten er bestaande en verdwenen plekken waar ooit ‘De zorg voor de arme 
luyden’ zich afspeelde. De film, opgenomen en gemonteerd door de Eemfilmers, staat op de OVF-
website.  
Het podcastproject over de Geschiedenis van Amersfoort onder redactie van Nelleke Visscher en Eric 
van der Velden (gastredacteur) kon zich verheugen in een flink aantal prominente Amersfoorters die 
er hun medewerking aan wilden verlenen. Het project is in december afgerond en wordt op de OVF-
website regelmatig ‘aangeklikt’. 
In 2021 is na een oproep in de Nieuwsbrief Fokje Das toegetreden tot de activiteitencommissie. Fokje 
is een geboren en getogen Amersfoortse die de commissie met veel enthousiasme is komen 
versterken. 
 


