Het Boek Ptt Piet Zwart
alles moet nieuw piet zwart - memphisfilm - hij heeft piet zwart persoonlijk gekend en geeft in de film zijn
visie op zijn werk. kees broos was curator bij het gemeentemuseum in den haag en archiveerde het werk van
piet zwart voor een eerste overzichtstentoonstelling van zijn werk in 1973. naar aanleiding van deze
tentoonstelling schreef hij ook het boek “piet zwart (1885-1977)”. (12 x) piet zwart - antiquariaat
schuhmacher - 2 2. het boek van ptt (advertising leaflet). [leiden, 1938]; one white leaflet, printed and
decorated in blue, yellow, red and black after design by piet zwart. printed on one side; 14,6 x 27,9 cm. post
voor piet! - taal100 - 1. we hebben een brief gekregen van een zwarte piet die graag post wil hebben. we
gaan daarom veel post maken en leren veel over de post. 2. wij lezen voor uit het boek zou de goede sint wel
komen? dit boek is geschreven door nicolle van den hurk (2006). 3. wij leren veel nieuwe woorden over het
thema post. 4. we gaan een postkantoor openen in ... mededelingen en activiteiten architect piet de
vries h.c.l. - • centraal punt op de omd 2017 is het voormalige ptt telefoon-districtsgebouw aan de
tweebaksmarkt 23. geopend tussen 9.00 uur en 17.00 uur. hier is onder andere het nieuwe boek over architect
piet de vries (auteur rienk terpstra) verkrijgbaar á € 29,90. • de historische vereniging aed levwerd is aanwezig
met een stand, succesverhalen van wijsheid - kennisnet - hiernaast een pagina uit ‘het boek van ptt’, een
ontwerp van piet zwart uit 1938. 5 zo begint het lesboekje ‘p.t.t.’ voor school-kinderen over communiceren
met de telefoon en de telegraaf. in het boekje uit 1941 wordt uitge-legd wat een telefoon is, hoe je hem
bedient – “je thema: ontwerpen van architect piet de vries - het pand is nu in gebruik bij onder andere de
stichting piet de vries. gratis brochure met route de open monumentendag start bij het voormalige ptt-gebouw
en telefoonkantoor aan de tweebaksmarkt 23, schuin tegenover het provinsjehûs. ook dit ptt-gebouw is een
ontwerp van piet de vries, uit een wat latere periode (jaren vijftig). tip 5 piet zwart durfde te dromen memphisfilm - dingen in zijn werk. in het door hem ontworpen ptt-boekje zit bijvoorbeeld een foto van mij en
een foto van zijn eigen bril.’ oudste zoon karst was ook talentvol grafisch ontwerper en werkte met vader aan
diens laatste postzegel voor de ptt. karst overleed tijdens het ma-ken van het filmportret. piet zwart groeide
op in een wereld vol ... van wijsheid - laat ict werken voor het onderwijs - hiernaast een pagina uit ‘het
boek van ptt’, een ontwerp van piet zwart uit 1938. 5 zo begint het lesboekje ‘p.t.t.’ voor school - kinderen
over communiceren met de telefoon en de telegraaf. in het boekje uit 1941 wordt uitge-legd wat een telefoon
is, hoe je hem bedient – “je archief van jolijn van de wouw - werd weer opgepakt in 1975 toen ze aan het
ontwerp voor het eerste elektronisch gezette tele-foonboek van de ptt gingen werken. ze kozen hierbij voor
een geheel nieuwe vormgeving: vier in plaats van drie kolommen op e en pagina, geen hoofdletters en de
telefoonnumers v o or de naam en het adres. deze vormgeving lokte echter felle reacties uit. collectie wubbo
de jong / mai - archiefsterdam - titel van het boek ’amsterdam en de rest van de wereld’ dat in september
postuum in 2002 over hem verscheen. in 1990 won hij de zilveren camera en hij werd gekozen tot
fotojournalist van het jaar 1991. zijn archief bevat ook veel portretten van kunstenaars, popmuzikanten, politici
en andere bekende en onbekende persoonlijkheden. moord- en doodslaglijst zaken van vermoorde
nederlanders ... - van gelder en zijn bende besloten het graf van de wachtmeester te openen en zijn lijk op
de trappen van het gemeentehuis te leggen. zij werden hierbij gestoord en de daad wekte zoveel
verontwaardiging dat een ossenaar, w. hendriks, het stilzwijgen doorbreekt en getuigt. van berkum is dan al
naar amerika gevlucht. de geschiedenis van de openbare bibliotheek eemnes - toen de eemnesser
kunstenaar piet klaasse in 1981 de gouden penseel kreeg uitgereikt (voor de prachtige illustraties voor het
boek “sagen en legenden van de lage landen” gingen vijf basisscholen op zijn verzoek zich bezighouden met
het thema van de kinderboekenweek “je eigen tijd” en maakten talloze fraaie deel 2 de aansluiting op
internet en e-mail - piet beertema zet de eerste stap in 1988 stuurde netwerkspecialist piet beertema van
het informa-tica-instituut cwi in amsterdam zijn eerste e-mail via hettcp/ip-protocol naar amerika. dat werd als
een huzarenstukje beschouwd. nederland was daarmee het eer-ste europese land dat aangeslo-ten was op
internet6. beertema uitgave van de vereniging historisch eiland marken - de braderie in het trefpunt te
marken en aan de cultuurmarkt in het weeshuis in monnickendam en dit leverde ons ook een leuk geldbedrag
op. ook op pr-gebied hebben wij ons uiterste best gedaan om meer bezoekers te trekken. in dit kader hebben
wij op onze basisschool “de rietlanden” voor groep zeven het “knikkerpoppen maken” project gedaan.
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